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Sinus 

"UNIVERSELL" 


högtalare 

SU-2') l SUH- 81 
S - 252 SUM- 82 
S - 121 SUM-151 

H- ?70 
H-630 
H-500 
H-360 

Reflexhorn 

gör oss speciellt lämpade att taga upp 
denna förnämliga högtalaretyp på 
vårt tillverkningsprogram. 

»Sinus Universell»-högtalare ar en 
helsvensk produkt. 

Olika användningsområden: 
Idrottsplatser, folkparker, flygplatser, 
järnvägsstationer, fartyg, skeppsvarv 
och industrier m. fl. 

och offert! 

Med högtalaren »Sinus Universell» 
har Svenska Högtalarefabriken AB 
åter tagit initiativ för att tillförsäkra 
radioindustrien en produkt, som den 
hitintills tvingats importera för dyr
bar, hård valuta. 

»Sinus Universell»-högtalare tillver
kas aven mycket yrkesskicklig perso
nal med många års erfarenhet av 
elektroakustisk återgivning. Detta 

Begär broschyr 
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MODERNA SERVICEINSTRUMENT 

r. 

fr å n lag e r 

Pris på begäran 

Signalgenerafor, fyp 906 
AM/FM 

Fa br ikat : Mc Murdo Silver Co. 

Frekvensområde v id AM : 
90 kp/s-170 M p/s. 

Frekvensområde vid FM: 
90 kp /s- 210 Mp/s . 

Noggrannhet : ± 1 %. 

Utgångsspä= ing: 0- 1 volt. 

Frekvenssvep vid FM: 0-500 kp/s . 


Pris 
Kr. 375:-

Rörvolfmetern Volfohmysf 
195-A Fabrikat : RCA 

Mälområ.den: 

Likspänning : 0-5, 0- 10, O- 50, 0
100, 0- 500 och 0- 1000 volt. 

Växelspänning : 0- 5, 0- 10, 0-50, 

0-100, 0- 500 och 0- 1000 volt . 

Motstånd: 0-1000, 0 10000, 0 
100000 ohm, O- l , 0-100 och 0
1000 m egohm. 
Uteffekt : 6 m ä tområden f rän - 20 
till + 62 dB. 

Pris 
Kr. 350:-

Universalinstrumenf S-15 
Fa b ri k a t : Davometer 


M'atområden: 

Lik- och växelspänning: 0- 2,5, O- lO, 

O- 50, 0- 250, 0-500 och 0- 1000 V. 

Lik- och växelström: 0-1,0-10, O- 50 

och 0-250 mA, 0- 1 och 0-5 A. 

Motstånd: 0-5000, 0- 50000 och 0
500000 ohm, 0-25 m egohm. 

Uteffek tmätning : från -10 till + 10 

dB. 

Noggrannhet : 1 % vid likström och 

1,5 % vid växelström. 


I 

Pris 
Kr. 375:

Signalgenerator, fyp 
E-200 -C 

F a b r i k a t: Precision Apparalus C o . 

Frekvensomräde: 88 kp/s- 120 Mp/s i 

8 band. 

Modulering m ed 400 pis, var iabel 

mellan 0-100 % . 

Noggrannhet: ± 1 %. 


Pris 
Kr. 245:

Universalinstrument 858- p 
Fa bd ka t : Precision Apparatus Co. 

l\lätoru råAlen: 

Likspänning 20000 eller 1000 ohm per 

volt : 0-3, 0-6, 0- 12, 0-60, 0-300, 

0-600, 0- 1200 och 0-6000 V. 

Växelspänning 1000 ohm per volt: 0-3, 

0-6, 0-12, 0-60, 0- 300, 0-600, 0- 1200 

och 0-6000 V. 

Likström : 0-60 och 0- 120 P A, 0-1,2, 

0- 12, 0- 120 och 0- 600 mA, 0-1,2 och 

0- 12 A . 

Motstånd: 0- 6000, 0-60000, 0-600000 

ohm, 0-6, 0-60 och 0-600 megohm. 

8 decibelmätområden f rän - 26 till + 70 

dB. 

Pris 
Kr. 125:-

Universalinsfrumenf 832 - S 
Fabrikat: Precision Apparatus Co. 

iUätområdt'll: 

Likspänning : 0-6, 0- 30, 0- 150, 0- 300, 

0-600 och 0 1200 V. 
Växelspänning : 0-12, 0 60, 0 300, 
0-600, 0-1200 och 0-2400 V . 
Likström : 0 1,2, 0 12, 0 120 och 
0 600 mA. 
Motstånd: 0-5000, 0-500000 ohm och 
0-5 megohm. 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 

Nyhrogatan 4 1 STOCKHOLM Tel. 674450, 674460 
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POPULÄR RADIO 20 

Med detta nummer inleder POPULÄR RADIO sin tj u

gonde årgång. Första numret av POPULÄR RADIO ut· 
kom nämligen i j anuari 1928, fyra år efter det att rund
radion introducerades i vårt land. 

Den som följ t POPULÄR RADIO genom åren har sä· 
kert lagt märke till, att tidningen efter hand ändrat karak· 
tär. 1928 var radioteknik framför allt en spännande hobby. 
Amatörbyggare knåpade med sina hemmabyggda appara
ter, radiodetal jer och byggsatser hade en strykande åt· 
gång ; radioindustrien låg ännu i sin linda. 

Dessa förhållanden återspeglar sig i de första årgångar
nas innehåll; konstruktionsbeskrivningar för amatörbygge 
dominerade i tidskriften. Det var som sagt en spännande 
tid då och mången drar sig nog ännu till minnes det in· 
tresse med vilket nyheter och konstruktiuner i POPULÄR 
RADIO mottogs. 

Åren gick och radion blev allt mer kommersialise rad, 
det växte upp stora fabriker, som tillverkade färdiga ra
dioapparater i all t större serier. Många av pionj ärföreta
gen fi nns f . ö. kvar ännu i dag ; några av dem har t. o. m. 
vuxit ut till miIIionföretag. 

Det ror SIg • • • 

Under sista månaderna har inträffat en hel del på tele· 
visionsfronten. En av de största nyheterna på området är, 
att det nu här i landet inrättats en nämnd för television, 
som har till uppgift att följ a utvecklingen på televisions
området, att tarta en inhemsk televisionsforskning och alt 
undersöka möjligheterna att - så småningom - påbörja 
televisionssändningar. Det är Tekniska H ögskolall , L M 

Ericssoll, Försvarets Forskningsanstalt och T elegrafstyrel

sen !'C ill står bakom detta betydelsefulla initiali v, som ä
kerligen kommer att få de mest vittgående verkningar. 

Genom tillkomsten av denna nämnd har t Jevisionen 
från att ha varit en ljusblå utopi här i landet faktiskt fått 
en viss förankring i verkligheten. 

Tämnden konstituerades i oktober i r och fick följ ande 
sammansättning : byrådirektör E B Esping, Telegrafsty
relsen (ordf.) , överingenj ör H Blomberg, L M Ericsson, 
civilingenjör lvI Fehrrn, För~varets Forskningsanstalt och 
professor T Laurent, Tekniska Högskolan. 

Till en hörj an kommer nämnden att föranstalta om en 
del preliminära försök, som kOlIuuer att genomföras med 
apparater, som delvis tillverkats på Tekniska Högskolan. 
Det blir visserligen till att börja med endast fråga om 
sändning med en fast bild, men så småningom kommer 
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o 

ar 

Radioindustrien drog efter hand åt sig all t flera tekniker 

och så småningom uppstod det en kår av radioingenjörer, 
som systematiserade, standardiserade och rationaliserade. 
Radiomottagare blev industriprodukter, radiotekniken 
ingenjörskonst mer än en intressant hobby. adiotekniker
nas arbete och strävanden återspeglas i POPULÄR RA· 
DIO:s senare i\rgångar, där artikl arna efterhand blivit 
mera »tekniska». 

Om sålunda POPULÄR RADIO :s intressesfär under 
årens lopp förskjutits mot radioteknikens teoretiska sida 
och tidskriften få tt n mera »teknisk» inriktning kommer 
vi dock alltid att se till att tidskriften även för mera prak
tiskt inriktade radiotekniker kommer att ge goda uppslag 
och nyttig förkovran. Likaså kommer vi aLt se till att de 
radioamatörer om i radion ser en givande hobby får sitt 
lystmäte av konstruktioner. 

Under de nännaste åren kommer televisionen att rycka 
i förgrunden för intresset. Även på detta område kommer 
POPULÄR RADIO att upprätthålla en intim kontakt med 
utvecklingen. 

Sch. 

försökssändningar med film och - kanske om några år 
- riktiga televisionssändningar att genomför as. Sänd· 
ningar konuner under första tiden att ke på 80 Mpj s och 
med en effekt av 500 W, men det föreligg r planer på att 
så småningom övergå till väsentlig t högre frekvenser. 

Nänmdens ordförande, byrådirektör E B Esping, ger i 
en artikel på aunan plat i detta nummer en orientering 
0111 nämndens mest närliggande arbetsuppgifter. 

En annan intressant händelse på televisionsgebitet var 
en demonstration av en komplett fransk televisionsanlägg
ning, inrymd i två stora hussar, som ägde rum på Tekniska 
Högskolan i slutet av november. Den franska televi jons
anläggningen, som arbetar med 819 linjer, och som till
hörde det statliga franska radiobolaget Radiodiffusion 
Fr an«aise, gav en utomordentiigt förn ämlig bildkvalitet, 
j ämförbar med den SOUl ernås vid förevisning av 3~ mm 
film. 

I samband med dessa demonstrationer höll två för
grundsfigurer inom fransk television, M. A Ory och M. H 
de France orienterande föredrag om den franska televi· 
sionens läge och framtidsplaner. De båda franska televi· 
sionsteknikernas föredra" återges på annan plats i delta 
nummer. Sch. 



Svensk televisions
forskning startar 

Av byrådirektör E B Esping 

""\ 
Vid Svenska El ektroingenjörsföreningens 
sammanträde den 28 november förra 
året höll ordföranden i den nyligen till
satta »Nämnden för televisionsforskning», 
byrådirektör E B Esping, ett anförande i 
vilket han redogjorde för det arbetspro
gram som nämnden uppgjort för sin verk
samhet. Vi återger här byrådirektör Es
pings anförande, av vilket framgår att 
några publika televisionssändningar icke 
är tänkbara under de närmolste två åren. _______________________ J 

De senaste 25 åren ha medfört stora framsteg inom ra
dions och elektroakustikens områden. För 25 år sedan var 
det väl närmast något aven sensation, då man lyssnade 
till ett radioprogram i hörtelefonen till kristallapparaten. 
Nu är den nätanslutna rad ioapparaten med elektrodyna
misk högtalare och andra elektriska och mekaniska fi 
nesser en nödvändighetsarti kel i snart två millioner sven
ska hem. Radioprogrammen, SOJlJ till en början voro av 
enklaste slag, ha utvecklats oerhört, och JlJaIl har så ~må
Ilingolll kommit fram till en f':ir rund radion anpassad pro
"'famteknik. 

Tär edan i börj an al' trettiotalet bilderna på biograf
duken börj adc tala, \' ar väl även detta något av en sensa
tion. Ljudkvaliteten var visserligcn betydliut sämre än 
rundradions vid el nna tidpunkt, och närvaron a mikro
{onen vid fil mupptagningen påverkade skådespelarna:; rö
relsefri het men även ljudfilmen fann sin egen fonn, om 
d t också to" rätt manga år. 

"umera är det möjligt alt addera en bild till ljudet i 
högtalaren i radioapparatcn - vi ha fålt televisionen. Av 
det stora inlTessct i såväl fackpres som dagspress att döma 
S<I är även televisionen nåo'ot aven sensation. 

Televisionstekniken, som redan före senaste världskri
get var långt kommen, blev en god grund för utvecklingen 
inom de många nya användningsområden som kriget öpp
nade fi~r de ultrakorta vågorna, och de erfarenheter, som 

Byrådirektör Erik Esping. 

man under kriget vann inom den för militära ändamål ut
vecklad televisionstekniken och närliggande områden, 
blevo av stort värde, när man efter krigets slut på allvar 
kunde taga upp arbetet med den publika televisionen. 

I en del länder har man redan regelbundna sändningar, 
och man räknar med att under år 1948 hundratusentals 
televisionslllottagare komma att installeras. 

Såväl den stora allmänhelen som fackmännen ha med 
intresse ta(Yi t del av vad som publicerats beträffande tele
visionens utveckling under de senaste två åren, och man 
har naturligtvis var och en ur sin synpunkt försökt bedö
ma möjlighetema för att börj a sändning av televisions
program. 

Nämnden för televisions/orsknillg 

Genom penningmedel, som ställts till förfogande av 
Tekniska Högskolan, Försvarets Forskningsanstalt, L M 
Ericsson och TelegrafstyreIsen ha ett flertal ingenjörer be
retts möjlighet att studera televisionen i Amerika, Eng
land, Frankrike oeh Holland. Vid överläggningar mellan 
d nu nämnda företagen , har mall kommit till den slut
satsen, att televisionssaken hos oss bäst befrämjas, om 
man gemensamt studerar televisionsproblemen. Genom bi
drag av penningmedel eller på annat sätt skulle man kunna 
möjliggöra det dyrbara experiment- och forskningsarbete, 
som måste bli nödvändigt, för att vi skola kunna inhämta 
det försprång, man i andra länder erhållit under krigsåren. 
För bedrivandet av detta experiment- och forskningsar
bete tillsattes en nämnd, » j lämnden för televisionsforsk
ning», med en representant för yardera företaget. 

Delproblemen jörst.' 

lämndeu för Lelevisionsforskning kali under siLt arbete 
söka kontakt med alla som ha intresse av televisionens ut
veckling i \'erige. 
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Nämnden har utarbetat ett preliminärt arbetsprogram 
för de närmaste två åren och har kommi t till den bestämda 
och enhälliga uppfattningen, att man under denna tid ute
slutande skall ägna sig åt delproblemen inom televisionen 
och ej börja med försök tiII sändning av underhållnings
program_ Skälen härtill äro flera. Det finns användnings
möjligheter för televisionen inom de vetenskapliga och 
militära områdena, som äro synnerligen betydelsefuUa och 
angelägna och därför böra gä före. De tekniska och cko
nomiska förutsättningarna för sändning av televisionspro
gram äro dessutom långtifrån klara och de måste nog· 
grant utredas innan man startar. 

F. n. äro ett flertal olika televisionssystem i användning. 
En mottagare byggd fö r ett system kan icke utan vidare 
användas för ett annat och det måste därför anses vara 
mycket riskabelt att nu binda sig vid ett system, som vid 
kommande internationella konferenser kanske inte blir an
taget. Framförallt är det viktigt att vi kunna komma över
ens med våra grannländer om att använda samma system, 
så att m'an kan tänka sig programutbyte i framtiden. 

Dyra televisionskablar 

Vi ha f. n. 33 rundradiostationer i landet, som ge god 
mottagning för lyssnarna i de tätare befolkade delarna. 
För distributionen av radioprogrammet mellan stationerna 
ha vi ett nät av programriksledningar med en sammanlagd 
längd av ca 10 000 kro. Om vi tänka oss, att alla radio· 
lyssnarna också skulle få möj ligheter till televisionsmot· 
tagning, så måste vi bygga ungefär lika många sändar· 
stationer för television och för dem behövs ett nät av tele· 
visionsförbindelser, som visserligen inte beh "ver fä samma 
omfattning som rundradionätets ledningar men som nog 
torde uppgå till några tusental km. 

I 1943 års rundradioutrednings betänkande lämnas en 
del uppgifter om licenstians uppdelning på olika omkost
nader. Härav framgår, att kostnaden för nätet av pro
gramriksledni ngar är 70 öre per licens under det att kost
naden för stationerna är 29 öre. Kostnaderna för televi· 
sionssändarna bli väl vad sändare beträffar ungefär de
samma, men kostnaderna för ledningsnätet bli - om 
man då måste använda koaxialkablar - flera tiotal 
gånger större. Ett televisionsprogram behöver ju lika stor 
bandbredd som flera hundra telefonsamtal. 

LedDingskostnaderna skulIe bli orimliga. Enligt uppgift 
skulle överföringskostnaden för radiolänkar komma att upp
gä till ungefär tiondelen av vad kabeHörbindelserna kosta 
och dessutom skulle man över radiolänkarna kunna få 
fr am sändningar med 15 Mp/ s bandbredd. Radiolänkarna 
befinna sig emellertid ännu på försöksstadiet. överförings
problemen mAste således närmare utredas innan det blir 
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möjligt att få fram någon kalkyl för de rent »tekniska:. 
kostnaderna. 

Dryga programkostnader 

Programkostnaderna äro likaledes mycket svåra att be· 
döma just nu. Att de bli höga är emellertid klart. Radio
tj änsts kostnader per programtimme äro f. n. ung. 1800 
kr. Man kan antaga att ung. 2/3 därav, eller 1200 kr., äro 
d-irekta programko tnader. En timmes televisionsprogram 
i SA fordrar enligt uppgift en personal på 60-80 per
soner och en repetitionstid om 6--20 timmar. Den nuva· 
rande kostnaden för radioprogram torde överträffas flera 
gånger av ett tämligen enkelt televisionsprogram. 

Det blir t levi ionsnämndens sak att bl. a. taga upp 
dessa frågor fö r närmare studium för att man så småning· 
om skall kunna finna bästa vägl,lrna för publik television. 
Angeläget är också att få fram en så tiIHörli tlig kalkyl 
som möjligt, så att man f r klarlagt vad man g~r sig in 
på, om man börjar med sändning av televisionsprogram 
för den stora allmänheten . 

• ,tt .... . .... .. .................... .... ....... ....... .. ..... .. . . ......... . . . . 001 •• • ,I ' .......... . .. I UI" .... ... .. 


• 
ufevi.siok4ft-ce* iiie i StoekMd".., 

Den 23 november i fjol demonstrerades på Kungl. Tekniska Hög· 
skolan en fransk televisionsanläggning. I samband därmed hade 
Radiotjänst ställt personal och artister till förfogande för ett tele· 
visionsprogram - det första i Sverig . Det var d n kände och upp· 
skallade hallåmannen Lennart /i yland, som var confecencier. r pro· 
grammet medverkade bl. a . ett par tecknare, en »gummiman», en 
papegoja, en recita tris och en herre som spelade gitarr. 

Vid demonstrat ionstill fället mottogs bilderna i två tele isions
mottagare, som f. ö. kostade ca 50 000 fr. dvs. ca 1 300 kr m,~d en 
bildruta av storleken 24X 36 cm. Tack vare det höga linjetalet 
819 li njer - som den franska television. anläggningen arbetar med 
erhölls en utomordentl igt god bildkval ite t, betydligt överlägsen 
exempelvis den engelska, som arbetar med 4{)S linjer. id fö! evis. 
nin rren på Tekniska Högskolan demonstrerade bL a. tekn. hc. H 
W e~th en det fran,ka televisionssystemelS bildskärpa med hjölp av 
särskilt preparerade planscher, som placerades framför televisions· 
kameran. Det visade sig härvid, att exempelvis skuggeHekten \'Sr 
praktiskt taget inte förnimbar, medan den objektiva bildskärpan 
var sa hög som ca 600 linjer . 

Huvuddelen av sändarutrustningen var inrymd i två stora bussar. 
I den första bussen återfanns bildutrustn ingen och synkroniser ings· 
generatorn. Bildutrustning n var dubblerad så att två kameror sam· 
tidigt kunde användas. Synkronisering generatorn var utrustad med 
h ekvensdelningen 13/ 7/ 3/ 3. 

I bildulrustningen haJ e förstärkarna 12 Mp/s bandbredd med 
2 dB noggrannhet. Likströmskomponen.te.n ~terinsätles genom en 
speciell koppling så a tt konstant svartmva halles. 

Den första bussen innehöll även mikrofonfÖrstiirkare. 6 mikro· 
foner kunde användas samtidigt. Den andra bussen innehöll stativ 
för bilder från uåda kamerorna, varvid övervakaren kunde välja 
den bild , som skulle utsändas. 

Bildsändaren hade en maximal effekt av 50 W. Den var galler· 
modulerad j positiv riktning. Som an tenn användes en dubbelkon. 
Våglängden var 1,5 meter. 

Mottagarna voro superheterodyner med ett högfrekyenssteg. 
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Television och televisions

forskning l

• Frankrike 

Av MM. A Ory och H de France 

I samband med den demonstration aven 
komplett televisionsanläggning tillhöran
de det statliga franska radiobolaget 
Radiodiffusion Fran~aise på Tekniska 
Högskolan den 28 november i fjol läm
nade två förgrundsfigurer inom fransk 
television, MM. A Ory' och H de France2, 

en del synnerligen intressanta upplys
ningar om den franska televisionens läge 
och framtidsplaner. De uppgifter av tek
nisk art som gavs synes ge vid handen, 
att fransk television nått en framstående 
ställning i fråga om televisionsforskning
en i Europa. Vi återger här i samman
drag de båda fra nska televisionstekni-

I kernasM föredrag. 

\... .J 
M. A OIY: 

Man kan säga, att televisionen har lämnat sitt första experiment
stadium och håller pä att utvecklas till en industri. 

Redan före kriget förbered de sig Frankrike för at t införa ett 
cystem med 441 linjer för publik använd ning_ fen så kom kriget 
och hejdade allt . Efter befrielsen hade problemställningen helt 
och h Ilet ändra , och jag skall fö öka alt redo«öra för de förhål
landen, som vari t bestämmande vid utformandet av den franska 
televisionen. 

id sidan om den redan l llnktionerande materiel, som fungerade 
tillfredsställande, hade franska f briker utvecklat nytt material i 
sina laboratorier under ockupationen. 

Den höga standarden av den nya materielen gjorde det nödvän
digt och lämpligt att företa en omfattande experimentverksamhet 
{ör att utröna dess praktiska lämplighet. I enlighet med denna 
plan tillverkades utrustning med en bildskärpa varierande från 
500 till 1200 linjer. Sändare med 15 l\Ip/s bandbredd undersöktes 
inom området. 900 och 200 Mp/s. Kamerarör med långsam och 
Snabb elektronhastighet undersöktes. Parallellt med dessa rent tek· 
niska studier gjordes mekani ka prov för att fä reda på den bästa 
tekniken för apparattillverkning. 

Följande grundfrågor måste naturligtvis avgöras: 
Linjetal 
RadsprAng 
Bildfrek ens 
Kameraapparatur 
Känslighet och hanterlighet 
Sludioutrustning 
Synkroruseringsmetoder 
Bandbredd och våglängd 
Mottagare 
Sedan des 'a frågor besvarat. , ler tod det att förbereda en plan 

för e tt nationenl nät lämpligt at t utbygga även utanför Frank-

l Directeur de la Television Fran~aise. 
I Directelll' general de la societ'; La Radio-Industrie. 

rikes gränser och så småningom användas för internationell 
standard. 

Jag mås te framhålla att det inte är industrien, som har bestämt 
denna nya tekniska standard . Det är en statlig teknisk kommitte. 
som totalt har bortsett från den kommersiella sidan. Kommitten haT 
utgå tt från allmänna synpunkter och har frivilligt avstått från att 
utnyttja den äldre tekniska utrustning, som representerar avsevärda 
penningbelopp, och förordat utvecklandet aven förbättrad teknjk. 

Kam era med 2X 3 objektiv. 
Det är därför jag i dag kan presentera en utrustning, känne· 

tecknad av att kamerans känslighet har väsentligt ökats och att det 
inte längre ärn\idvändigt atl hu en stor optisk bild på den foto
känsliga plattan. Vidare kan den optiska utrustningen för 16 mm 
~malfilm användas och dessutom kan i stället för objektiv med stor 
öppning och 18 cm brännvidd ett linssystem användas bestående a, 
2 X3 objektiv. 

Den första serien är avsedd för alt ge kameramannen en optisk 
bild, medan den andra serien ger en elektronisk bild. Det finns 
dock ingenting som hindrar, att den första modellen förenklas , var· 
vid en eIektr nisk bildavsökning bör användas för studiokameror. 
Med de tre objektiven kunna dels närbilger med stor öppning er · 
hållas och dels fjärrbild er med liten och stor bildvinkel. 

lilan kan s ledes på en fotboll smatch utan att byta kamera få 
en tydlig lIl ärbild av en ensam spelare, även om han är på I&ngt 
håll , lIer alternativt en grupp av spelare eller om man önskar 
en bild av hela spelplanen. Obj ektiven med stor brännvidd och stor 
öppningsvinkel komma i fråga för de flesta bilder. 

Pil detta sätt kunna samma upptagningsmöjligheter erhålla 
som vid filmkameran, varför det blir möjligt att etablera ett när
mare samarbete mellan dessa två verksamhetsfält . Filmen kan an· 
vändas för televisionsprogram och televisionsprogrammen kunna 
reg istreras på fi lm. Men samarbete med film kan endast göras, ,om 
kvaliteten är likvärdig. 

I själva verket är det mrtl , som den franska televis ionen har 
ställt sig, att erhålla den hildkval itet, som publiken är van vid at l 
se på biograferna. 

LinjetaleI 
Problemet meJ linjetal kommer därmed i förgrunden. Hur mänga 

linjer behövas: 400, 500, 600, 800, l OOO? Mera? Det var nödvän
digt att vcta, var gränsen gick, eftersom tekniken härvid blir mer 
komplicerad med ökat linjetal. . 

Efter omfattande försök har man kunnat fastställa , ah en stan
dard åtmi ns tone likvärdig med 800 linjer och 10 Mp/ , bandbredd 
skulle till fredss tälla dessa ford ringar. 

Mera allmänt sett kan en ~t andard av storleksordningen 1000 
linjer tillfredsställa dessa krav, men skillnaden är knappast längre 
märkbar. ! fan har därför valt att begränsa sig till 800 linjer. 

Då önskan att erhålla filmkvalitet utgör en gräns för de ställda 
kraven, är det bättre att från början grunda arbetet på denna stan· 
dard än att sedan med stora kostnader gå över till ökat linjeta!. 

Slutl igen har den ekonomiska sidan av saken undersökts, varvid 
det befanns, a lt mottagarkoSlnaden inte kulle växa i alltför hög 
grad. 

På grundval härav bar rlet resultat , man kommit till i Frankrike 
blivit något olika det, man kommit till i undra länder. Bandets 
bredd medförde en n}' glän O'd. De 42 Mp/ s. som använ des för 
400 linjer, räckte in te längre. Det gälld att välja mellan de ime· 
tervågor och de t lägre meterbandet. Efter fö r:;ök ha vi stannat för 
de t . ista. Vid Atlantic·City-konferen en ut talad e vi oss för ett hand 
i omrildet 200 Mp/s. 

Decimetervågorna kunna utuyttjas fö r reläsändningar, och lilan 
kan lätt tänka sig att merl hjälp av dem överföra program mellan 
t. ex. Mar~cilIe och Stockholm eller omvänt. 
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Synkroniserillgsproblemet 
Synkroniserings problemet undersöktes på nytt. Alla hittillsva· 

rande system bygga på olika impulslängd. Deras skiljande vid mot· 
tagningen är ofta besvärlig, särskilt vid låg fältstyrka och vid stör· 
ningar. 

Svårigheten b ror på att man har impulser av samma typ, men 
om exempelvis linjeimpulserna förhli nmplitudmodulerade, medan 
bild impulserna frekvensmodulerus, förenklas problemet . till redan 
kända erfarenheter, och man kan förvänta sig att en perfekt syn· 
kronisering erhålles. 

Vad slutligen prohlemet om radsprång beträffar, studerades detta 
på nytt. Man försökte med yrduhbelt radsprång med 200 linjer 
per fält . Emellertid blev flimmereffekten tydlig. Olika l~ekom. 
binationer försöktes, men något tillfred 'ställande resultat erhölls 
inte. Vi ha därför stannat vid det normala enkla radsprånget. 

Den franska utbyggnadsplanen 
Och vilka äro nu de franska expansionsplanerna för televisionen? 
I Paris for tsätter 30 kW sändaren utsändningen med 441 linjer 

för att få fortsatt erfarenhet om materielens driftsäkerhet. Sänd
ningstiden är i medeltal 3 tim./ dag. 

För programmen planeras följande studios: 
3 st . stora studios på ungefär 18 X22 Dl 

3 st. medelstora d:o på ungefär 15 X 14 III 

2 st. mindre d:o för hal låmän . amt 
2 . t. stud ios i det fria. 
Under 1948 konuner Paris, Lille och Lyon att förses med 800 

linjers sändare på 3 kW inom 200 Mp/s-bandet. 
Under de fem följande åren skola 6 städer förses. med televi~ion, 

medan arbetet med utve klandet av reläutrustning fort sätter. För 
dessa sex år förutses 450 000 mottagare. 

Man säger ibland, all de utsända programmen äro dyra. All t 
beror på vad man vill göra, men de t är säke rt, all om televisionen 
utnyttjas för reportage, skulle den lätt triumfera. l\Ian måste vidare 
tänka på den avsevärda roll, om den kommer att spela i Ullder
visningen. 

Färgtelevision 
Jag kan inte sluta utan all tala om färgsystem och stereoskopiska 

system. 
Färgproblemet har s tudera ts, men lösningar ha visat sig \'ara 

alltför komplicerade fö r att kunna antagas. Svart och vit t är en 
sak, färgen är en a nnan. Biograferna bevisa det. Det är inte för 
a ll en film är i färg som publiken vill se den, och de t fordras 
att den inspelade scenen är mödan värd. Slutl igen är de t ju , 
att även i de länder som special is rat sig på film, 511. äro färg· 
filmerna en mycket liten del av de totala. 

,>Det bästa är det god9.S fiende», säger ett fran kt ordspråk och 
i det föreliggande fa llet skulle fä rg n vara all tfö r dyr för alt till
Jll ta en publik utsändninO' av television. Ma n kan vidare anta, att 
svart· oeh vitsystemet kommer att bestå ännu mycket lång tid. 

Stereoskopisk television 
Det är slutligen möj ligt att med stereoskopisk pr incip framställa 

teievisionsbilder med djup. Dct räcker med att de två ohjektiven 
ge två hilder reducerade i höjd i fö rhållandet l : 2. Televisionsbil· 
den ammansättes av 2 delar, skenbart identiska som ger objektet 
en reducerad höjd. Det räcker med att man vid mottagaren an
vänder polariserad glasö .... on med cylindr iska linser för at! en 
blandning av bild m a skall ge ett intryck av djup. 

M. H de France : 
La Radio-Industri har bedrivit televisiollsforskn ing sedan 1929. 

Till en början användes 30 lin jer, var f ter skärpan successivt steg· 
ra ts till 819 lin jer 1947. I tur och ordning har som upptagnings· 
element använts Nipkow~kiva, spegeltrumma, lins piral. ka todsträl • 
rör, ikonoskop och slutl igen eriskop. Samtidigt har det nödvändiga 
frekvens bandet för bilden ökats från 10 kp/ 1929 till 12 !\Ipis 
1947 med åt följande förbättring av hildkvaliteten. 

Norm för bildskärpan 
Denna ökning av hand bredden har medfört, at! bärviigen sue es· 

sivt minskats från några hundra meter 1929 till storleksordningen 
l il 2 meter 1947. Man får nu se, om denna ökning av bildkvaliteten 
ständigt mäste fortgå. Eller är d t -möjligt alt så småningom be· 
stämma ett optimalt linjetal, vilket iir tillräckligt fö r en televisions· 
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bild? Dessa äro de grundläggande frågor, som ingenjörerna i vårl 
företag ha ställt sig och vilka nödvändiggjort ert fördjupat stndium 
av den minsta bildskärpa, som kan t iIlåtas för en god bildätergiv. 
ning. Vi ha utgått ifrån att den bild, som rhålIes på bioO'raferna 
j de flesta fall kan anses som en för publika ändamAl perf:kt hild, 
eftersom tusentals åskådare varje dag gå på bio och tyckas vara 
belåtna med kvaliteten. 

Linjetalet 
Om förhåll and t mellan bildhöjd och läugd är 3 : 4, ger detta 

oss omedelbart ett nödvändigt linjetal av 750. Men man måste 
räkna med vissa psykologiska effekter och med t iden för synkro
niseringsimpulserna för bilden', varför ingenjörerna vid vårt företag 
och medlemmarna av den franska televisionskommitten ha konunit 
till följande resultat : Antalet linjer, som är nödvändigt för en god 
bildöver/iiring med samma bildkvalitet som pil biografer, bör vara 
mellan 600 och 1 000. 

Sedan della fastställts, återstod alt under -öka, om de t var tek
niskt möjligt all överföra en bild av denna kvalitet. 

Kamera/rågan 
Vi stuJerad först c!.en viktiga kamerafragan. Det som Ug när

mast till hand var rör med liten elektronhastighet , vilka voro 
mycket lovande på grnnd av sin stora känslighet och nästan full· 
s tändiga frånvaro av sel,:undäremis ion. Olyckl igtvis var skärpan 
mycket ot illräckJjg i alla dessa rör och i vissa av dem - de käns
ligaste - var ignal/ bru -förhållandet rör litet, sär -kilt vid stark 
belysning. 

Det visade sig slutligen, a tt .le bästa resulta ten ännu en gång 
erhöllos !\led ett vanligt ikonoskop. lu le desto mindre behövdes en 
avsevärd ökning av bandbred,Jen och som följd härav var dct nöd· 
vändi" t med ell belysning av 10-20 000 lux för att signal/ brus
Iörh lIand t skulle bli tillfredsställande. Dessutom var det in te 
möjligt at t !\led ikonoskopet f1l mer än 4 il 500 bildpunkter per 
linj , vilket var otillräckligt fö r n bild av hög kvalitet. 

Eftersom ett anna t fransk t bolag bearbetade problemet med ka
mera.rör för högt l injetal med hjälp av rör me I liten elektron
ha tighet, bestämrle vi o s fö r att studera samma problem men med 
kamerarör med nabba elektroner. 

i märkte att skärpan i ikonoskopet i allmänhet begränsades 
a'" lokala kortslutn ingar mellan elemen i mo aik n. 

Eriskopet 
nder d ssa omställ(fj rrheter var del klart, alt skärpan skulle 

kunua fö rbättra avsevärt., om de t va.r möjligt att tillverka ett rör 
rttan mosaik. Studier utefter denna linje har utmynnat i konstruk· 
tionen nv cr iskopet. Detta rör har k~nstruera t s och undersökts av 
professor L'allem andc oeh ingenjör Berthillier i våra laborator ier. 
P rincipen är densamma som fö r superikonoskopet. Det består aven 
foto katod med små dimensioner, vilket avsevärt minskar den ound
Yikl iga distorsionen id rör av denna typ. Den opt iska bilden pli 
lotokatoden har endas storleken 8 X 12 mm, varför normala objek. 
tiv för 16 mm smalfilmsutrustning kunna användas. Under dessa 
omständigheter går de l lätt at t använda el t revolverobjektiv, och 
vik ten och torleken av kam ran kan avevärt reduceras. 

Utom för speciella fa ll är fotokatoden till verkad a e ll antimon· 
caesinm-skik t. Med hjälp av en särskild hehandling erhåll s en 
spektralkänsJighet motsvarande det mänskliga ij o-at, varvid det in te 
längre är nödvändigt a tt använda en speciell make up av skåde
spelarna för att få en bra bild . 

<led en kombination av ell elektrostat iskl och elektromagnetiskt 
linssystem avbildas den elektroniska bilden på fotokatoden på en 
signalplatta i rörels bakre del. Denna signalplatta är huvudsakligen 
tillverkad al' dielektriokt material, vars sammansättnin .... emellertid 
icke kan avs löj1Ui. Allt ad som kan säga "r, att denna signalplatta 
inte har mosaikkaraktär. 

En annan fördel med all använda en optisk bild med må dimen
sioner är det goda skärpedjupet, som erh Li es med objektiv med 
liten diameter. I delta hänseende är eri kopet utan medtävlar . 

Vad känsligheten beträffar tillåter eriskopet bildnpptagning vid 
dagslj us med ungefär 100 lux, varvid givetvis hruset blir märkbart . 

Taturl ig tv is kan känsli o-heten ökas, om linjetalel minskas med 
åtföljande redukt ion av bandbreddell . 

Vid s tudiobel sn ing är de t inte lämplig t a tt använda urladd· 
ningslampor. En bel)'l;nhq~ på 1000 il l 500 lux är nödvändig för 
all få en god bild. 

(torts. pä s. 21 ) 

7 



Ju mera fulländade radiomottagarna bli-"'vit med avseende på enkel inställning, 
automatiska kontroller osv. ju mera kom
plicerade har också apparaternas kopp
lingsschema bl ivit. Att tillverka dylika 
mottagare på automatisk väg i stä llet för 
att som nu draga hundratals ledningar 
och löda ihop trådarna för hand före
faller ganska fantastiskt. I England har 
man emellertid löst detta problem. Ne
danstående beskrivning aven a.utomati
serad tillverkning av radioapparater är 
hämtad ur W ireless World, april 1947: 
»Automatic receiver production:.. ______________________ J 

Den form av automatiserad tillverkning av radioappa. 
rater som nyligen börj at tillämpas i England baseras på 
att man fullständigt eliminerar vanlig tråddragning och 
anhopning aven massa små detaljer och istället låter trå· 
darna och delarna utgöra en del aven gjuten panel ener 
flera paneler, vilka kunna sättas ihop med ett minimum av 
mänskligt arbete tillsammans med högtalare, rör och 
elektrolytkondensatorer etc. När en gång hopsmältningen 
är utförd, måste fel i tråddragningen bli uteslutna samt 

Fig. 1. Sektion aven panel med kondensator och spole. 

tillverkningen dessutom så billig att servicearbetet kommer 
att helt enkelt bestå i att ersätta hela paneler hellre än att 
söka lokalisera felet. 

Figur l visar en sektion aven panel, där reducerad 
tjocklek samt metallelektroder bilda de fasta kondensato· 
rerna samt spiralformade rännor fyllda med smält metall 
induktanserna. Motstånd åstadkommas på känt sätt genom 
att fylla en skåra i panelen med grafit. Denna behandlas 
sedan genom uppvärmning så att motstånden kunna tåla 
tillräcklig effekt. Det går med denna process att erhålla 
kondensatorer med en kapacitet av 30 pF/ cm!!, men detta 
kan ökas till 100 pF / cm2 gellOm lämplig process och ytter
ligare med en faktor av 10 eller 20 om skivor med hög 
dielektricitetskonstant stickas in mellan elektroderna vid 
gjutningen av panelerna. På detta sätt kunna kondensatorer 
på upp till 0,005 pF erhållas. 

En tvårörs allströmsmottagare har redan konstruerats 
enligt denna metod., och för dess fabrikation har en genial 
elektronikkontrollerad kontinuerligt verkande apparat 
byggts. Ett fotografi av denna maskin, sedd från :.input:.
sidan, och kallad E. C. M. E. (Electronic Circuit Making 
Equipment =en apparat som gör radiokopplingar och 
-kretsar), synes å figur 2. 

Det skulle föra för långt att gå in på hur denna apparat 
verkar. Men det väsentliga i princip för verkningssättet 
är, att den smälta metallen till ledningar och elektroder 
sprutas fram och att det hela kontrolleras medelst fotocel
ler och andra elektronreläer. Även den elektriska testning
en sker automatiskt. 

Man väntar sig att när full produktionskapacitet upp
nåtts enligt detta system, skall det bli möjligt att åtminsto
ne för enkla lokalrnottagare reducera kostnaden till en 
obetydlig bråkdel av den nuvarande. Den maximala pro
duktionen är nu 3 paneler/minut. 

Helt bortsett från ovannämnda ekonomiska synpunkter 
komma dylika gjutna radiokretsar att erbjuda många tek· 
niska fördelar; t. ex. reduktion av risken för överslag hos 
flygradioapparater på höga höjder, samt aU apparater 
framställda på detta sätt dessutom bli avsevärt mer kom
pakta och lättare än apparater framställda på traditionellt 
sätt. B S-g. 
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Smalt eller brett tonområde 
vid ljudåtergivning? 

Nyligen ha r i a merikansk fackpress' 
publicerats en intressant redogörelse för 
e n del undersökningar, som utförts för att 
bestämma det tonområde och den ljud
styrka, som föredrages av ett representa
tivt urval av radiolyssnare. Dessa under
sökningar ger vid handen, att övervägan
de fle rtalet ra diolyssnare föredrar ett ton
område, vars bredd betyd ligt understiger 
det, som örat fö rmår återge och e n ljud
styrka, som ligger mellan 60 och 70 dB 
över nollnivå n. I nedanstående uppsats 
redog öres kortfattat för de utförda för
söken. ___________________________________________J 

Man skulle kunna tycka, att den bästa apparaten för 
ljudåtergivning skulle vara en sådan, som kunde återge 
alla uppfattbara ljudsvängningar. Det ganska överraskan· 
de resultatet aven undersökning, som nyligen slutförts j 

Amerika, ger emellertid vid handen, att så inte är fallet. 

Fig. 2. , Rad iomottagar-auto
maten» sedd frän den sida, 
där man stoppar in råmate
r ialet. Endast två arbetare 
krävs för att övervaka ocb 
mata maskinen. Plastic-pa
neler stoppas in i maskinens 
ena ända och kommer ut 
som färdiga panelen heter. 
Under tillverkningsproces. 
sen i maskinen metall iseras 
panelen på de ställen där 
ledningar, kondensatorer och 
induktanser ' skola förläggas. 
Hela anläggningen kontrolle
ras med hjälp av elektronik. 

I motsats till tidigare undersökningar på detta område 
för att bestämma de teoretiska eller ideella förutsättning
arna för överföring och återgivning av rundradiosänd· 
ningar har man vid de nyssnämnda amerikanska under· 
sökningarna försökt komma underfund med vilket tonom· 
rAde och vilken ljudstyrka, som det övervägande antalet 
l yssnare uppfattar som mest tilltalande, dvs. den sorts ljud. 
återgivning, som vederbörande skulle självmant välja ut, 
om han satt henuna och lyssnade. 

Undersökningen, som var upplagd på mycket bred basis, 
omfattade inte mindre än 500 personer i små grupper ; 
över 10 000 individuella prov med dessa personer utför· 
des. Förutom »vallliga» lyssnare hade man tagit med en 
grupp av professionella musiker och en annan grupp av 
lyssnare, som vant sig vid rundradiolyssning från frek
vensmodulerade ultrakortvågssändare. Den sistnämnda 
gruppen av lyssnare har vant sig vid ett betydljgt mera 
omfattande frekvensområde än de lyssnare som företrädes
vis avlyssnar amplitudmodulerade sändare. 

CHI N, H A, EISENBERG, P : Tonal Range and Soun d-In tensltr 
Preferences o/ Broadcast Listeners. Proc. ~E, 33 (1945) h 9, 8. si l. 
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Fig. 1. Frekvenskurvan vid 	 de tre tonområd"na smalt , medelbrett 
och hrett. 

Vid undersökningarna gick man till väga så, att man 
lät de individuella provlyssnarna höra på tio programav
snitt innehållande tal och tio programavsnitt med musik. 
Under varje avsnitt ändrades återgivningens karaktär ge
nom att man växlade mellan två olika tonoml'åden eller 
två olika ljudstyrkor. För vissa programavsnitt hölls ljud· 
styrkan konstant, medan tonområdet varierades. För andra 
avsnitt hölls tonområdet kon tant, medan ljudstyrkan va
der des, och i några fall växlades båda dessa faktorer. 

För varje programavsnitt gjordes en fråga till lyssnaren 
vilken återgivning vederbörande fann mest tilltalande. Man 
lät vederbörande föreställa sig, att han . att hemma och 
lyssnade på sln radio, varpå han skulle avge sitt omdöme. 

. De första proven var avsedda för preliminär bestäm
ning av det tonområde, som föredrages av genomsnittslyss· 
nare vid åhörande av klassisk musik och mansröster. Där
näst undersöktes motsvarande tonområde, som föredrages 
vid återgivning av kvinnoröster, vid radiopjäser, pianospel 
och populärmusik. Därefter gjordes kompletterande ton 
områdesprov med två speciella lyssnargrupper, professio· 
nella musiker och lyssnare, som vant sig vid FM-mottag
ning. Slutligen gjordes en del prov för att undersöka den 
ljudstyrkenivå, som majoriteten av lyssnare föredrar. Här
vid återgavs klassisk musik och sång. 

Det är att märka, att samtliga prov utfördes under för· 
hållanden som motsvarar dem som föreligger vid avlyssning 
av rundradio i ett hem. Man hade alltsa inrett en särskild 
liten studio, vars storlek motsvarade ett ordinärt vardags
rum. Man hade omsorgsfullt dolt alla tekniska anord
ningar, som hör hemma i en rundradiostudio. En matta 
hade lagts på golvet och ett piano och några länstolar 
fullbordade interiören. Störningsnivån i rummet, när inte 
några lyssnare var närvarande, var 25 dB över den 
akustiska referensnivån, 10-16 W per cm2 • 

Teknisk utrustning 
Den högtalare, som användes för att återge program

materialet, var belägen vid ena änden av rummet. Utförda 
mätningar visade, att ljudintensiteten i alla delar av rum
met var i huvudsak lika stor. 

De flesta undersökningarna utfördes med för ändamålet 
speciellt preparerade grammofonskivor. Dessa grammofon
skivor uppvisade extremt låg brusnivå och man använde 
en ny skiva för varje serie av prov för aU undanröja möj
ligheten av att återgivningen skulle försämras vid upp
repade avspelningar. 

Beträffande frekvenskurvan för Ij udåtergivningssyste
met kan nämnas, att denna var jämn inom frekvensområ
det 40-10000 p/ s; hrusnivån även under återgivningen 
av grammofonskivorna var försumbar och kunde inte 
uppfattas av majoriteten av lyssnarna. Den uppmätta 
distorsionen hos den elektriska delen av systemet var syn
nerligen låg genom hela frekvensområdet. Ehuru inga sär
skilda mätningar utförts för att kvantitativt bestämma den 
icke-linjära distorsionen, som åstadkommes av högtalaren, 
ansåg man sig genom att utnyttja tränade observatörer ha 

5MALT MOT Me:OELB~ETT SMALT MOT ME.OI!'.LORETT 

52% 
43% 

MEOI!'.L6RE.TT MOT BRETT Mf.OELBR.E.TT MOT !5RETT 

67% 
55% 

SMAL'T MOT BRE.TT SMALT MOT BRETT 

~ SMALT 

m;J MEDE.L8IU:.TT 
cm BRE.TT 

[ :=] INGEN ~IKT 

Fig, 2. Procentuella sammansättningen av den av försökspersonerna 
föredragna handbredden. 
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kommit fram till aU systemet icke var behäftat med märk· 
bar distorsion. 

HÖE,>talarsystemet utgj ordes aven dubbel enhet av 
bästa fabrikat, i vilken utnyttjades ett veckat horn för de 
låga frekvenserna och en cellhögtalare för det högre frek· 
vensområdet. Den senare gav en jämn ljudstyrka över en 
70° vinkel i horisontalplanet och en 35° vinkel i verti· 
kalplanet. Det elektriska systemet var vidare utrustat 
med filter för att åstadkomma tre tOllområden, be· 
nämnda smalt, medelbrett och brett. I fig. l visas den 
resulterande frekvenskurvan vid dessa tre frekvensom· 
råden. Som synes av figuren återgavs vid smalt tonområde 
frekvenser huvudsakligen inom området 120--5000 p/ s. 
Motsvarande siffror för det medelbreda frekvensområdet 
var 50--8000 p/ s och för det breda frekvensområdet 30-
10000 p/ s. 

Resultat av undersökningarna 
Vid proven utfördes bl. a. tre jämförelser mellan olika 

tonområden, nämligen l) smalt band mot medelbrett frek· 
vensband, 2) medelbrett band mot brett band samt 3) 
smalt band mot brett band. Vid samtliga försök hölls ma
ximala ljudnivån vid konstant värde, omkring 60 dB över 

akustiska referensnivån. l de inledande försöken var ge· 
nomsnittslyssnare försöksobjekt och de olika program· 
punkterna återgavs med smalt, medelbrett och brett tonom· 
råde. I fig. 2 visas den procentuella sammansättningen av 
den av försökspersonerna föredragna bandbredden. Av 
denna fig. framgår, att när smalt frekvensband jämfördes 
med medelbrett band, så föredrogs av denna lyssnargrupp 
det smalare frekvensbandet vid musik och det medelbreda 
bandet vid tal. J varje fall kunde man vid en jämföreLse 
mellan medelbrett ocTt brett band och mellan smalt band 
och brett band märka en starkt markerad tendens hos 
lyssnarna_ alt välja det smalare bandet för återgivning av 
både klassisk musik och mansröster. 

Vid andra prov utgjordes en lyssnargrupp av professio
nella musiker, av vilka 95 fJ/o hade mer än5 års musika
lisk utbildning och vilka alla hade många års praktisk mu
sikalisk verksamhet bakom sig. Resultatet av dessa prov 
vid programpunkter upptagande mansröster och klassisk 
musik visade sig vara praktiskt taget detsamma som för 
det nyssnämnda genomsnittet av lyssnare, dvs. de pro
fessionella musikerna föredrog ett tonområde, som låg nå
gonstans mellan smalt och medelbrett. Motsvarande prov, 

(forts. på sid. 17) 

J( 

SMALT MOT MEOEL.BIUTT 

281. 

SMALT MOT SRE.TT 
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28% 
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48% 

SMALT MOT 8RETT 

~ SMAt..T /':-".><',':-'1 BRLTT 

t:.m MECEL.BRETT c:J INGEN lslKT 

Fig. 3. Sammanställning av de professionella musikernas val av 
bandbredd. 

POPULÄR RADIO NR 1/1948 

KLA55ISK MUSIK KL ASSIS K M USIK 

58'1 

11% 

KLA!LS15K MUSIK 

~ SMALT I i i BRETT 

59'1 

MANSRÖST 
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Efter ett uppehåll på sju år framvisac 
industrin sina produkter vid utställnh 
översikt över de intressantaste nyl 

demonstrerad 

»Radiolympia» i år uppvisade ett absolut publikrekord 
med 375 000 besökare. Det föregående publikrekordet sat
tes 1934 o h lydde på något över 338000. Årets utställ· 
ning kunde också ståta med besökarrekord på en dag, 
nämligen lördagen den 4 oktober, då 67763 besökare 
trängdes, för att få del av nyheterna. Tidigare lördags
rekord var 42760 personer, vilka inräknades år 1933. I 
år hade 190 fabrikanter anmält sig som utställare, vilket 
var något 20-tal mer än tidigare. Vissa utställningar som 
ordnats av post och telegrafverket, den engelska luftfarts
styrelsen, Londons poliskår och British Broadcasting Com
pany (BBC ) hade sammanförts i en hall, där även en tele

visionsstudie inrättats. Med jämna mel
lanrum demonstrerades för allmänheten 
anordningarna vid flygfälten för kon
versation med landande och navigeran
de flygplan. Vidare kunde allmänheten 
följa telefonsamtal med vissa atlantbå
tar och hemlandet. Polisen, som nyligen 

fått FM-radio, visade även denna i drift. Intresserade kun
de även studera Olympias förnämliga förstärkarsystem, 
varifrån god kvalitet lågfrekvent linjespänning distribuera
des till alla stånd. Tvenne speciella hallådamer tjänstgjor
de, nämligen de från krigstidens militärprogram, »Force~ 

Favourites», välkända Joan Griffith och Barbara Mc 
Fadgean. 

På en särskild utställningsbiograf, som alltid var fullsatt. 
kunde man se en rad industrifilmer om radio och ett par 
undervisningsfilmer. Fullsatt var det för övrigt på alla 
håll vad man än skulle företaga sig. Antingen det nu gäll
de att få se något eller komma med på något transport-

I
l_ 

Fig. 1. HMV:s största radiogrammofon med alla tänkbara tekniska 
finesser inklusive fjärrmanövrering. 12 våglängdsområden, 43 rör. 

Fig. 2. :.Consob -modell alt placera i ett hörn (Ferranti). 
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tOlYtJIPI).\· 

Mats Holmgren 

femtonde gå ngen den engelska radio-' 
IRadiolympia:. 1947. Här nedan ges en 
I inom radio, television och elektronik som 
denna utställning. 

~----------------~-~ 

medel, så fick man stäna sig i kö. Inte 

minst var det köer id »televisions

gatan», som hade anordnats. Man hade 

avskilt en ganska lång läktare och nöd

torftigt utestängt Ij uset. Här visade 24. 

olika fabrikanter inte mindre än 39 

olika televisionsapparater. nder gynn 

sanuuare omständigheter, dvs. utan 

ovan omtalade köer hade man här kun

nat göra goda jämförelser mellan bil 

derna från de olika mottagarna. 


För den utländske observatören var det påfallande hur 
gärna de engelska fabrikanterna ville exportera sina pro
dukter. Man hade uppsatt som mål, att inom radioindu
strien få en export på l mil j. pund i månaden, och under 
det fö rsta halvåret 1947 hade man kommi t upp till 14,7 
milj. pund. Alla voro en smula oroliga för de all t mer till
tagande importrestriktionerna i andra länder. Man fick 
nämligen sin materialtilldelning för hemmamarknaden 
mer eller mindre i relation till e" 'porten. Priserna på radio
apparater hade i genomsnitt sedan 1939 höjts med 40 0J0 
vartill kommit en försäljningsskatt på mellan 21-33 %. 
Prisstegringen för radiomottagare var mindre än för de 

Utställningens största te
levisionsmottagare. ~ 

flesta andra produkter, såsom hushållsartiklar, kylskåp, 
bilar, m. m., vilka ökat i pris med omkring 100 0/o. 

Rundradiomottagare 
Från teknisk synpunkt var det icke så många nyheter att 

notera på rundradiomottagarna. Tydligen hade man i stora 
drag fo rtsatt med de modeller man hade före kriget och 
endast ändrat vad som var nödvändigt med hänsyn till 
materialsvårigheterna. Förvånansvärt få av de speciella 
miniatyrdetaljer m. m. som framkommit under kriget hade 
kommit till användning i rundradiomottagarna, och detta 
förklarade man med att dessa nya detaljer inte ännu hun· 

Fig. 3. Modem fonngivning karakteriserar denna 
radiomottagare (F erranti) . 

Fig. 4. Mottagare av bordsmodell frAn Fig. 5. Marconis minsta nätdrivna apparat 
G EC. En 5·rörs mottagare för 3 vAg· var portabel. 

längdsband. 
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Fig. 6. Kommunikationsruollagarc från GEC. Frekvensområde 150 
kp/&-31 Mp/s i 6 band. Känslighet bättre än l ,aV för 20 dB 

signal/brus-förhållande. 

nit hliva tillräckligt hilliga i pris jämfört med de äldre 
traditionella. 

Man kunde märka att firmorna i allmänhet gjort flera 
moUagare i de mindre klasserna än tidigare och naturligt
vis använde man här lådor i plastic. De större mottagarna 
h ade i allmänhet trälådor med efter svenska förhållanden 
mycket underhaltig ytbehandling. Bandspridning lansera
des som nyhet och hade tillkommit huvudsakligen för de 
speciella exportmottagarna. För inhemskt bruk hade man 

Fig. R T.v Kl"islallhörtelefon _
med hölje i form av öron
musslan, speciellt a sed för 

dövhörningsapparaler_ 

Fiå. 9. Glimmerkondensatorer, som kan ;,ammanbyggas efter Lehov 
för olika kapacitanser och arbetsspänningar. 

Fig. 7. Magnetisk plattinspelningsapparat för kontor (EMI). 

egentligen ganska litet intresse för kortvågen, även om 
denna givetvis måste finnas på varje bättre mottagare. 
Stationsskalorna voro förhållandevis små och dåliga för 
mottagare, avsedda för hemmamarknaden. Man märkte 
tydligt, i varje fall när det var fråga om tryckknappar, 
att engelsmännen normalt icke intressera sig för annat än 
engelsktalande stationer. Flertalet mottagare voro försedda 
med 2-gang kondensator, knappast några hade bandfilter
ingång län "re och höO'"fr kvensst g användes praktiskt ta
get endast i exportmodeller och i vissa lyxmottagare. 

Ett par mottagare kombinerade med väckarklocka 
kunde noteras. I de flesta fall var emellertid inkopplings
noggrannheten ej större än ± 10 minuter, varför appara
terna icke voro direkt lämpade för automatisk program
inkoppling. 

Antalet »konsolmodeller» dvs. golvmodeller utan gram
mofon, hade ökat och bland dessa kunde man finna de 
efter svensk smak mest tilltalande apparatmodellerna. Dc 
större radiogrammofonerna återfanns i traditionell engelsk 
stil och voro liksom tidigare utrustade med goda motta
gare. T. o. m. en batteridriven radiogrammofon framvisa
des, givetvis med fjäderdrivet verk. Långt ifrån alla radio
grammofoner hade automatisk skivbytare. Man nöjde sig 
ofta med vanliga skivspelare i de mindre grammofonerna. 
Bland skivspelare kunde man inregistrera en intressant ny
het, vilken dock tidigare lanserats i annan form. Här stop
par man in grammofonskivan, stor eller liten, liksom i en 
brevlådeöppning, varefter apparaten spelar skivan och se
dan stannar. Anordningen tog förhållandevis liten plats. 

Batterirnottagare förekom relativt sparsamt och givetvis 
hade man nu infört 1,4 voltsröI' över hela linjen. De por
tabla modellerna voro förhållandevis klumpiga utom i de 
fall man kopierat amerikanska miniatyrmottagal'e. 
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Fig. 10. (T. v.) Lödning med UHF (GEC) . Fig. Il. (Mittbilden) PPI·skärm för marin ekoradioanläggning (EMI). Fig. 12. (T. h.) 

Magnetron för ekoradioanläggning, arbetande på 3 cm våglängd. Pulsfrekvens 1 000 pis 0,24 ,liS 45 kW (GEC). 


Vidare salufördes en kombinerad radiomottagare och 
chefstelefon, som ar utrustad med extra lyssnarmikrofon 
och extra högtalare. Därigenom kunde den användas för 
bevakning av t. ex. barnkammare och sjukrum. Appara
turen annonserades även användbar såsom tjuvaiarm. 

Grammofollmotorer 
Bland skivväxlare och grammofonmotorer var icke myc

ket nytt att se. Påfallande var att den nyaste skivväxlaren 
icke var utrustad för spelning av blandade skivstorlekar 
och i övrigt kunde de senaste typerna icke så många 
konster som ina föregångare. En ny långsamtgående 
grammofonmotor kunde också noteras, även om den frå n 
te nisk synpunkt int erbj öd något speciellt nytt. 

Det har tydligen även i England blivit modernt att icke 
ilita grammofonskivorna för hårt, och sålunda utbjöds en 
speciell anordning föl' utbalansering av vikten på en alltför 
tung pick.up. I samband härmed kan även nämnas, att 
man ivrigt diskuterade safirnålens vara eller ick var a. 
Enligt pålitliga mätningar påstodo de nogräknade firmor
na, att även den bästa safirnål knappast kunde användas 
ler än 1 500 gånger utan att slipas om. Uppgifter om 

10 000 spelningar ansågs vara betydligt överdrivna. löv· 
rigt kunde man konstatera en viss tillbakagång för kristall
ick-upen. Den lilla lätta magnetiska ljuddosan torde ha 

de största förutsättningarna för framtiden. 
Kristallhögtalare användes enligt amerikanskt recept 

,om huvudkuddehögtalare, och för dövhörningsapparater 
använde man den lilla kristallhörtelefonen med höljet for
mat efter öronmusslan. 

Radiodetaljer 
Bland kondensatorer, motstånd och radiodelar över hu

ud taget hade framkommit en hel del nyheter även om 
dessa, som förut nämnts, icke användes så mycket i mot· 
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tagarna. Givetvis var det detalj r, som kriget framtvingat, 
vilka nu tillverkas även för civilt bruk. Speciellt fäste man 
sig vid miniatyrdelar av allehanda slag i tropiksäkert el
ler rättare klimatsäkert utförande. I samband med flyg
ning frestas ju materialen på ett helt anDat sätt än man 
tidigare varit van vid. Standardiserade värden på konden
satorer och motstånd hade införts av fabrikanterna, men 
de i England särskilt konservativa konsumenterna hade 
ännu icke någon större förståelse för detta arrangemang. 
För ultrakortvåg hade framkommit en hel rad speciella 
detaljer. Passagekondensatorer kombinerade med genom
fö ringar funnos i många olika modeller, liksom även spe· 
cielIa sändarkondensatorer för ultrakortvåg. Vågledare 
kunde man köpa i färdiga delar för hopsättning och gi. 

Fig. 13. Tel visionsmottaga.re från HMV. Bilden projicera.5 pil en 
skärm, storlek <WX50 cm, 
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Fig. 14. (T. v. ) Televisionsmottagare frän HMV. Bildstorlek 15X30 cm. 19 rör. Fig. 15 (mittbilden). Televisionsmottagare från Mullard . 
Bildslorlek 20X25 cm. Fig. 16 (t. h.) Telcvisiollsmoltagare från J\lyrphy, 12" bildrör. 

vetvis fanns en mängd ulLrakortvågsrör i den mån de fri
givits av myndigheterna. 

På förstärkarområdet fanns inget speciellt nytt att no
tera med undantag aven dynamisk mikrofon med synner
ligen god riktningsverkan och ett par typer högtalare spe
ciellt avsedda för fabrikslokaler och kontorslokaler: en 
kombination av ampel och baffel. En firma tillhandahöll 
på beställning förstärkarepaneler och lådor för instrument 
och förstärkare. 

Elektronikanläggningar 
Den avdelning av utställningen, som ägnats elektroniken 

i alla dess former var mycket givande, men tyvärr omöj
liggjorde den stora publiktillströmningen praktiskt taget 
varje detaljerat studium. Det fanns nog också ganska myc
ket agnar bland vetet i det att jämsides med att det tek
niskt värdefulla visades, även en del enbart publikknipande 
demonstrationer gjordes. Sålunda kunde man t. ex. se hur 
hjärncellernas aktivitet mättes och en rad reläanordningar 
med fotoceller framfördes med all sin förbluffande verkan. 
För lekmannen var det nog bevis på elektronikens feno
menala förmåga, men för fackmännen gjorde dessa de
monstrationer det hela endast besvärligare att studera. 

Inom ekoradioområdet kunde man konstatera aU samt
Liga firmor, som nu utbjuda sina apparater för handels
fartyg hade mer eller mindre stabiliserat sig; ekoradio
utrustningarna från olika firmor skilde sig därför ej så 
mycket från varandra. 3 cm-vågen verkade att ha slagit 
igenom även om man på sakkunnigt håll hade sina be· 
tänkligheter, då denna korta våg även registrerar regn och 
dimma, som däremot genomtränges av 10 cm-vågen. 

Ett flertal firmor framvisade polisradioanläggningar 
med FM i ett par fall även utrustade för duplex-telefoni. 
Kommunikationsmottagare fanns det gott om och det fö

reföll som om man här byggde på de erfarenheter man fån 
från produktionen under kriget. 

Ett flertal firmor demonstrerade högfrekvensupphett
ning i dess olika former och vid olika stånd lödde man 
konservburkar och sydde plasticregnkappor osv., vilket gi. 
vetvis mycket uppskattades av allmänheten. 

Den mångfald olika mätinstrument, som framvisad~ 
kan knappast refereras här, men för den, som haft till
fälle taga del av de mätinstrumentutställningar, som under 
de sista åren visats i Stockholm, fanns det knappast några 
nyheter. 

Televisionen 
Televisionen har ju återuppstått efter 7 års vila och in

tresset är fortfarande i stigande. Engelsmännen ha kvar 
sitt gamla system med 405 linjer och 50 bilder/ sek_ med 
radförskjutning. Man har ansett det vara för dyrbart att 
nu gå in för ett nytt system och man ställer sig därför av
vaktande, tills dess man kommit överens om någon inter
nationell standard på området. Bilderna voro goda redan 
före kriget och äro nu om möjligt ännu bättre. Man har 
knappast behov av större detaljrikedom. Televisioll$pro
granunet går 4 Il 4 1/ 2 timmar om dagen. Första program· 
timman är mellan 11-12 på dagen och avses mest för 
provning av mottagare hos fabrikanterna. Man kör hu· 
vudsakligen film av BBC:s eget märke. De stora filmbola
gen ha nämligen hittills vägrat tillhandahålla film för tele
vision. Klockan 3-4 på dagen kör man ett speciellt aktu
ellt program innehållande intervjuer med berömda per
sonligheter samt sportsliga evenemang m. m. Kvälleru; 
progranl går sedan vanligen mellan 8.30-10 och upptar 
kabareter, pjäser och dylikt. Speciellt uppskattade ha de
tektivpjäserna blivit. Engelsmännen äro fantastiskt intres
serade av sport och det är detta som till stor del håller 
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Fig. 17. Televisionsmottagare i bordsmodell frm EKCO. Bild· 
storlek 15X19 cm 

televisionen vid liv. Man får faktiskt bättre uppfattning 
om en fotbollsmatch genom televisionen, än om man skulle 
sitta som åskådare på bästa plats. 

Licensavgiften är för närvarande 2 pund, vilket emel
lertid BBC anser vara alldeles för litel. I slutet av augusti 
hade man 23 500 licenser, men man gissade, att det fanns 
betydligt fler mottagare i drift. Småningom kommer även 
en ny televisionssändare att uppföras i Binningham_ Den
na är redan beställd, liksom även radiolänkförbindelsen 
dit.. Liksom förut kör man bildsignalerna p 45 Mp/ s och 
ljudet går på 41,5 Mp/s. 

Televisionsmottagarna hade i allmänhet den bildstorlek 
som ett 12 tums katodstrålerör kan ge, vilket betyder 20 X 
25 cm. De minsta mottagarna med bildstorlek 16X20 cm 
kostade någonting strax under l 000 kronor plus skatt, 
medan de större icke allt för lyxbetonade apparaterna 
hade bildstorleken 25 X 30 cm. Endast ett par mottagare 
med projektionsbild kunde noteras och dessa voro icke ute 
i marknaden. Även beträffande televisionsmottagarna kun
de man märka en viss standardisering firmorna emellan. 
Det var tydligt att man haft god tid på sig och låtit ide
erna mogna under några års tid. De olika konstruktörerna 

Fig. IB. Televisionsmottagare från Philips. Bildslorlek 15X 1B cm. 

hade därvid tydligen uppfattat utvecklingen på liknande 
sätt. Från de flesta håll hörde man glunkas om att nästa 
steg i utvecklingen blir projektionsmottagare, så att man 
får bilder, som i storlek och ljusstyrka ungefär motsvara 
vad en hemmabiograf ger. Den större ljusstyrkan var re
dan nu verklighet och för att ha behållning av mottag
ningen behövde man nu ingalunda stänga in sig i ett 
mörkt rum. 

Brett eller smalt • • . Forts. fr. sid. 11 

som gjordes med en grupp av lyssnare, som vant sig vid 
mottagning av frekvensmodulerad rundradioutsändning 
och därför vant sig vid ett bredare tonornråde vid återgiv. 
ningen, visade att även dessa lyssnare Iöredrog medel
brett eller smalt frekvenshand framför brett. Fig_ 3 ger 
en sammanställning av de proIessionella musikernas val 
av rrekvenshand. En jämförelse med fig. 2 ger vid handen 
att tendensen att välja ett smalt eller medelhrett band up
penbarligen inte är heroende av lyssnargruppens musika
liska skolning. 

I ett följande försök fick en grupp av genomsnittslyss
nare välja mellan olika breda band vid återgivning av 

ALL SLAGS RADIOMATERIEL från välsorterat lager 
Rörprovare 

Panel & UniversaIinstrument 
Elelctrolytlcondensatorer 

Motständ 
Pot.entiometr:lr 

Rullblock 

NäUransf., drosslar 
Högtalare, 3-12 tum 

Spolsatser 
LödiIOIvar . 

Battl'rier 
Radiorör 

Hörtelefoner, m. Dl. 

Har Ni behov av svATanskaffbara rad\odelar, skriv tU! oss. 

RADIOKOMPANIET, Odeng. 56, Sthlm. Tel. vaxel 31 3114,322060 
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. 
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8D-77 PE-125 AX 

ROTERAN DE OMFORMARE BD-77 

IN : 12 V = 
UT: 1000 V = 350 mA 
Kom plett med in byggt startrelä, fil ter 
och 	säkr ingar . 

Fabriksny! K r. 185:

VIBRATOROMFORMARE PE-1 25 AX 

IN : 12/24 V = 
UT: 500 V = 160 mA 

8 V = för glödslröm 
Högspänningen fi ltr erad . Komplett 
med inbyggt Slartl'elä, 2 vibratorer 
och 2 likriktarrör, 

Fabriksny! Kr . 185:

.. Vår nya huvudkatalog ~' 

.. just utk ommen! ~ 

Sändes m ot kr. 1 : 

i f rimärken. 

JOHAN LAGER[R~NTZ 

VilRT AVÄG EN ii ? • STOCKHOLM 
Tel. 	61 3:1 08, 61 Z1 28, Telegr.-adr. FI\IESSVEE 

610891, 610892. 

lättare klassisk och populär musik. Även i detta fall visade: 
det sig, att smalt och medelbrett band föredrogs framför 
brett. Uppenbarligen föredrar de flesta lyssnare av någon 
orsak ett frekvensomräde någonstans mellan smalt och. 
medelbrett även om tendensen är mer ellcI mindre utpräg· 
lad för olika typer av program. 

Även sedan lyssnarna informerats om att det smalare 
tonområdet innebär sämre ljudåtergivning jämfört med 
originalet och att det bredare tonområdet ger hög· 
klassigare återgivning, visade det sig, att lyssnarna fort· 
farande föredrog de smalare banden. Emellertid märker 
man en mycket obetydlig förskjutning mot det bredare 
bandet, sedan lyssnarna fått detta klarlagt. Denna tendens 
framgår av fig. 4 som visar den procentuella sammansätt· 
ningen av lyssnarnas val av frekvensband dels innan dt 
informerats om att brett band egentligen innebär en bättre 
lj udåtergivning, dels sedan de upplysts om detta förhål· 
lande. 

Den lj udstyrka som fö redrogs av övervägande antalet 
l SSDare visade sig ligga mellan 60 och 70 dB över akus· 
tiska referensnivån. De flesta lyssnarna föredrog en något 
högre jj udstyrka vid återgivning av tal än vid återgivning 
av klassisk musik. Det visade sig också att frekvensområ· 
dets bredd inverkade på lyssnarens al av ljudstyrka. Den 
kombination som föredrog av d t övervägande flertalet 
lys Ilare var smalt frekvensband och en ljudstyrka 60--70 
dB över akustiska referensnivån. 

För en radio· eller ljudtekniker förefaller det onekligen 
ganska förbryllande, att lyssnarna i gemen skulle föredra 
en återgivning som icke innefattar alla de frekvenser som 
å terfinns i originalsändningen. Instinktivt har väl de flesta 
känt, att ju närmare originalet man når genom ett så brett 
frekvensområde som möjligt ju bättre kvalitet och ju ange· 
nämare ljudåtergivning skulle man uppnå därigenom. Att 
lys narna i sj älva verket föredrar en ljudåtergivning med 
beskuret frekvensområde kommer väl därför närmast som 
en kalldusch. Om det verkligen förhåller sig så, skulle ju 
de strävanden mot hög fidelitet, som ju hittills alltid varit 
r ättesnöret för de fackmän som arbetar på detta gebit, vara 
helt bortkastad möda. 

Det är inte alt undra på att artikeln, som i korthet refe· 
rerats här ovan, blivit föremål för livlig diskussion i fack· 
pressen. Det kan vara av intresse att ta del av de invänd· 
ningar och argument som framkommit i denna debatt, in
nan man godtar den chockerande tesen att den bästa ljud. 
återgivningen icke skall innefatta alla hörbara ljudsväng. 
ningar. 

Till en börj an kan man då konstatera att de flesta in· 
vändningar, som framförts av olika fackmän på området1 , 

l Wircl es~ World (1947) h 12, s. 415. Proc. IRE, 34 (1946) h lO, E. 

757. EleclTonic Engineering (l 947) h. l , s. 23. 
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Radiotekniker 
dagens yrke 

Kär te rll.':! grilnser u u åter öppnats, går ra dion 
mot en ny s torhetst id. E fte rfru"lIn p ' skickliga 
radiotekniker stiger ständ igt, och de Som kan In 
~nl{ får goda platser . 

Men k raven ph kunnande stiger cksu. Det räcker 
in te enba r t med pra ktik. Mun måste även behär "ka 
de teo retis ka gl'Unde!'llll i l'lld iotekn iken. 

B revskolans R n d i o k 11 r s har nlycke t a tt ge både 
för fac!,mannen och nmn lör n . Genom ständig" 
överarbetning hålles kursen i nivli med u tveck 
lingen , och de m iinga vrak tlska ber ilkningsex mp
len och beskrivniu"'a l'l111 und r lättru' för t ueisen av 
den leOl'etiska framsUlU nlngen . 

Ku rsförfa tta r e li r en a v Vl r t lands frä msta fack 
män, civilingenjör Mats Holmgren. Han ä r liven E r 
Uh'are, med vilken _Tl ka n diskutera Edra radio
problem. 
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Aven amatörer . .. 

Ni som har radio som hobby - s tu 
dera B revskolans radiokllrs. Den har 
säke r t en hel del att ge E r . 

Brevskola n ha r ock å m ånga andra 
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och hill' nedan har Yi gjort ett utdrag 
f r, n (le t stora kursprogrammet. För 
en hiingh 'en radiolyssnare ä r det t. ex. 
nödvlindigt a tt kunna något frum mnn
de spr uk fö r att få et t got t utbyte av 
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h 'ä,,1I' p rospeJ..;; moo ..IL~ UPpl.l'8n1.ngar. 

Skriv i dag! 

Srnl d~. tekn l k Förenlnl\"S te k nlk 
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anknyter till den omständigheten, att författarna visserli· 
gen angivit, att »tränade observatörer inte kunde upptäc
ka märkbar distorsion» hos ljudåtergivningssystemet men 
att de inte genom fullständiga mätningar klarlagt storle
ken av återstående distorsion. Av flera ljudtekniker påpe. 
kades den omständigheten, att den genom intennodulation 
uppstående distorsionen företrädesvis gör sig gällande vid 
högre frekvenser, vilket skulle vara en förklaring till, att 
lyssnarna i allmänhet föredrog ett beskuret tonområde för 
ljudåtergivningen vid försöken. Man vet inte heller någon. 
ting om högtalarnas återgivning; det kan ha funnits reso· 
nanstoppar inom det högre tonregistret, som också kan ha 
medfört ökad distorsion vid högre frekvenser. Insväng. 
ningsfenomen och brusnivAn kan också ha spelat in i detta 
sammanhang. Det påpekades dock av olika experter som 
yttrat sig i frågan, att det naturligtvis är tänkbart att ge· 
nomsnittslyssnaren efter åratals lyssnande på radio- och 
grammofonmusik vant sig vid en ljudåtergivning med be· 
gränsat tonregister. Detta motsäges dock av det faktum 
att vid de utförda försöken även utbildade musiker och 
FM·lyssnare föredrog ett begränsat tonområde framför 
ett ograverat tonregister. En framkastad förmodan att de 
musikinstrument som nu användes, inte är rätt dimen· 
sionerade (!) och skulle vara mera angenäma att avlyss. 
na, om de hade mindre antal övertoner inom det högre ton· 
registret, får kanske inte tas riktigt på allvar. 

En annan ljudtekniker erinrade om, att det kan vara 
tänkbart att i en stor konsertlokal en sådan dämpning av 
de högre frekvenserna uppstår att lyssnarna söker efter· 
likna denna dämpning genom att beskära det högre ton· 
området. Denna förmodan har emellertid vederlagts ge· 
nom experiment, utförda av Harry F Olsson vid ReA· 
laboratorierna. l Han lät helt enkelt sätta upp en slags gar
din mellan orkester och åhörare i en mindre konsertlokal. 
Denna gardin fungerade som ett slags mekaniskt filter för 
ljudsvängningar över 5000 p/ s. Han lät ett antal lyssnare 
- över 1000 till antalet - säga sitt omdöme om ljud
återgivningen utan och med ett dylikt akustiskt filter, Det 
visade sig härvid, att 69 % av samtliga lyssnare avgjort 
föredrog att lyssna på musiken utan den dämpande gar· 
dinen. 

Det förefaller sålunda som om det skulle ha varit ofull
komligheterna i ljudåtergivningssystemet, som skulle ha 
åstadkommit sådan ändring av ljudåtergivningen, att över· 
vägande flertalet lyssnare föredragit att lyssna med be
skuret tonregister. Distorsionsorsaker, som hittills inte 
varit föremål för mera ingående undersökningar, exem
pelvis insvängningsfenomenen, intennodulation och brus· 
nivån, har sannolikt gett sig till känna på ett oange· 

1 OLSON, H F: Frequency Range Preference jor Speech and Music. 
Eleclronics 1947 h 8, 8. 80. 
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nämt sätt inom det högre tonregdrel, sa att lyssnarna Pil mottagarsidan använder lilan vid lIormal freh'cn,modulation 

föredragit att undert rycka dessa högre frekven er. Det 
återstår uppenbarligen ytterlig re eu del att göra inom 
ljudåtergivningstekn iken . Johll Schröder . 

.. ..... ... ... .. . . , . . ............ . . ...... .... ... .. .. . ... . .. . . . . . .. .. .. ... ... . .. u • •. • .•• .• . .•• • •. ....•. • .•... , • ... , 


Teledsion och tele1; iaioll.tjors/mi llg . . . rUl'ts. 1'1'..'. j 

Med mycket goda rör kan eLt schac.kbrädesmunster med svarta 
oc.h vita rutor upptagas vid belYEnilwar även mindre än 100 lux. 

Det förtjänar även alt framhallas, all i rlella rör är den vid 
ikonoskopet vanliga skugghildningp. n, 0111 inte helt undertr ckt, sa 
i varje fall väsentligt reducerad. 

La Radio·Tndustrie häller även på alt konstruera ett supereri skop 
med mycket stor känslighet. Dct ' er korrekta bilder vid en hel)'s· 
ning av 30- 50 lux. Emellertid 111 ' st specie lla objektiv an\'ändas. 
då fotokatod en gjorts kupig för atl korrigera vi a elektroniska 
linsfeL Detta rör bör inte användas annat än lör peciellt våra 
reportage. 

S.Ynkroni~eringssignalerlla 
Ett utomordent ligt viktigt problem är överförandet a sy nkroni. 

seringssignalerna. l alla länder, SOI11 8ysselsät ta sig med television s· 
problemet ulföres separationen av bild· och linjeimpul ser genom 
all dessa linjcr lika längd utnylljas . .B ildimpul st~ n är i all mänhet 
nv längr va raktighet än linjeimpulsen. Eu följd härav är all linje· 
~ynkroniseringen lätt, töres i det ögonblick, da en bildimpuls kom· 
mcr. För all råda bot för de lla har man försökt att !tacka 6"nder 
bildimpulsclI med inversa lin jeimpulser, insatt speciella förber '. 
delse impllIser med dubbel frekvens osv. 

I vårt system användes en h It annan princip. Linjeimpulserna 
sändas med ampliludmodulation sorn i de normala ~ steme·n, men 
hildsignalen ändes med irekvensmod ulation . På della sätt kunna 
lilljeimpulserna sändas kontinuerligt utan lörändring av foml, 
även dll bildimpul sändes, van id ingen synkroni,eringsstörning 
uppst!l r. 

en amplitudbegränsare för att undertrycka amplitudrnodulalionen, 
följd av en d iskriminator om detektor för bildimpulsen och en 
vanlig diod EO I1I detektor för Unjeimpulsen. 

Det hur i olika sammanhang pås t.åtts, att den svenska prisnivån 
på radioapparater skulle l igga något högre än i andra länder. I 
,jälva \ erk t är den lägre, fral1lh lies i en utredning om priserna 
pa svenska radioapparater, SOUl utförts av Sveriges radiofabrikanter 
och l'arlioimportörer och wm i oktoher inlämnad es till Handels· 
departementet. Utredningen bygger till stor del på material, 0 111 

framkommit vid stall iga u tredningar, \'ari det undantagslöst kon· 
s i ateras, alt prisnh'un inom radiobran~chen inte är oskäl ig. 1929 
fick man för 300 kr en 3·rörs växe!strömsmott agare, enkelkret ', 
1934 en 5·rör supcrheterodynmottagare med bl. a. kortvåg och sö, 
karljus och 1947 en ultramodern mottagare med bandspridda kort· 
\'ågsomdid~n och en mångfald tekniska finesser. 

Utred ningen hal' sammanställt prisuppgifter från Il europeiska 
länder och därigenom klart kunnat "isa att priserna i Sverige f. n. 
äro lägre än i någo t annat land. En 176 kr mottagare kostar i Norge 
193 kr, i Danmark 214 kl', i Finland 192 kr, i Holland 204 kr, i 
Belgien 222 kr, i Schweiz 247 kr, i Frankrike 214 kr, i England 
213 kr, i Portugal 253 kr, i Turkiet 226 kr och i Grekland 424 kr. 

SanlIna sak gäller också lör apparater i dyrare prislägen . En 340, 
kronors apparat i Sverig kostar i t. ex. Holland 455 kr och i 
Grekland 900 kr. 

Särtryck a uppsa t er publicerade a Laboratoria V Philips' 
Gloeilampenfahrikken. 
DE BRUIJN, G: On the zeros oj fl pol)'nom;al and of ilS der;· 
wtive (1946 ). 
LINDE ' HOVI U. , H J: Hel meten van impedanlies bij IlOoge 
fr equenlie.l en toepassingen van de stalITldegolf·indicator (1947). 
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I egenskap av radiotekniker har Ni sä
kert kommit på en hel del praktiska 
»knep», som det skulle vara av stort 
vä rde fö r andra radiomä n att få ta del 
av. O m Ni delgav Edra rön för en vidare 
krets av radiotekniker skulle det ge 
a ndra rad iomän en chans att ta liknan
de genvägar, som dem Ni lyckats kom
ma fram på. 
Under ovanstående rubrik »Praktiska 
vinkar» skulle vi gärna vilja föra in så 
dana praktiska saker: kopplingsvaria n
ter, enkla mätmetoder, praktiska arbets
metoder, lättbyggda hjä lpmedel för ser
vis och felsökning etc. Det är inte långa 
haranger och digra avhandlingar vi vill 
hai en liten skiss i blyerts och någ ra fö r
klarande rader räcker fullkomligt. 
Varje infört bidrag under denna rubrik 
honoreras med 5: - kr. Märk kuvertet 
med bidrag till denna spalt med »Prak
tiska vinkar». Red. 

Kondensatordata 
som passar 
... exakt 
PapperskOIlc1ensa torer frim Sprague tilh·erkas 
i ett mycket stort antal typer, utförillgsfurmer, 
storlekar och a rbetsspänllingar, som "ör det 
mycket Hitt att välja kOlldensa tOl"er, som upp
fyll er b il el e elektriska och mekani:;ka krav 
vid speciella um"Unc1niogsomri'lcleo. ])'örutolO bil
liga standa rd typer levereras speeia lkolldensato 
rer avsedda a tt I,lllma anvUlldas inom högst 
skiftande oeh ovan liga arbetsförhflllauc1en. Sln·iv 
och Legär v:'l r katalog 10 A. 

Sprague Eletlrit Company 
Norlh Adams, ~Iass. 


fRepresenlerlls av: nL\:.\~ (i1~SDti "". 


Sj W. 4:!nd SIreel. Xe", York 18. ~. Y.• U. S. A.) 


Lödpenna 
I nr 9/1947 av POPULÄR RADIO giver De en Anvisning paa en 

saakaldt Loddepen. Da den har forskeJIige Fejler, bland andet det 
at Loddentinnet ikke ligger fast deri, kan jag oplyse Dem om en 
Metode vi har brugt i min Virksomhed gennem flere Aar til stprste 
Tilfredshed. Den bestaar i at man ruller Loddetinnet op over en 
Blyara fra den spidsede Ende. Naar man har en Ende paa 15 cm 

tilbage stikkes denne igenncm saa den kommer ud hvor man be
gyndte at rulle. Der anvendes 100-125 cm Loddtin til en Rulle, 
og det vare r et langt S t.ykke Tid. Loddet innet kan ipvrigt bruges 
lige til sidste Bid. Jag vedl regger en Skitsetegning over hvordan 
det skal forstaas. 

Aalborg Radio Teknik. 

Parallellkoppling av resistanser 

Här en komplettering till formeln ~:+i2= R, som vid parallell

koppling användes för beräkning av resulterande resistans. Om ej 
lämpligt nomogram är tillgängligt kan man enkelt med nedan
stående formel, som lätt kan härledas ur den nyssnämnda formeln, 
komma åt resistansen R. hos det motstånd, som skall parallell
kopplas ett annat motstånd R I , för att man skall fä resistansen R 

för de tvli parallellkopplade motstånden : R2 = R ~ 
R1-R 

Ex. 
Ett katodmotstånd pli 300 ohm önskar man sänka till 200 ohm 

300 
genom parallellkoppling av ell annat, alltså R~ = 200 · 300-200 

= 600 ohm. 



SallUU8 forme iäller f. ö. även {ör resulterande kapacitamiGll C 
et

{ör tvA ecriekopplade kondensatorer ez = e e - C . I denna formel 
l 

är e2 det ökta ·ärdet pA den kondensator, som skall seriekoppla 
med den kondensator med kapacitansen CI för att en resulterande 
kapacitans C skal l erhållas. K David Sands tröm 

Berä kning a v en "bas-reflexhögta lare" 

Basreflexhögtalaren kännetec mas al' a tt högtalaren är monterad 
i en låda, som förutom hö"talareöppuiugen har ell rektangulär öpp· 
ning, vars storlek står i ett vis t förh ållande till högtalareöppningen. 
Lådans tre d imensioner äro bestämda genom högtalarens storlek 
(kondiametem ). Lådan är sluten bakåt och invändigt klädd med 
ljudabsorb rande material. 

Basreflexhögtalarens fö rdelar framför hitt ills kända anordningar 
lär vara väs ntl igt förbättrad basåtergivning och mindre distorsion 
av låga Irek enser jämfört med en högtalare applicerad i en bak· 
till öppen låda. 

Öppningens verkan är s dan att högtalarens bakväg adderas i 
fas till frontvågen. Vid mycket låga frekvenser kan öppningens nt· 
strålning bl i s törre än konen . Härigenom sänkes undre gränsen 
för basregistret ca en oktav. 

Det redan omnämnda dämpningsmaterialet i lådans bakviigg kan 
bestå av glasull , som förh indrar att ojämn återgivning av högre 
frekven er uppstår, dessa skulle i annat full reflekteras och delvis 
upphäva de av konen utstrålade tonerna. 

l nedanstående tabell l angives approximat iva mått för lAdans 
dimensioner för olika storlekar hos högtalarekonen. Man kau variera 
lådans resonansfrekvens genom att förändra öppningens area (l. ex. 
genom att förskjuta en träbit framför öppningen ; träbiten skruvas 
sedan fas t inifrån i rä tt läge). Man provar sig fram genom att 
mata in några volt 50·period isk växelström i högtalarens talspole 
ur en glödströmstransformator. Då man får största amplituden är 
öppningen r ätt avpa sad . 

Man kan också förskjuta lådans Lakvägg inåt resp. utåt i stället 
för att ändra öppningens storlek. För större högtalare bör man helst 

c 

H 

använda en generator med lägre per iodtal per sekund. För att yt· 
terligare utöka högtalarens frekvensområde kan man montera en 
li ten högtalare för det högsta tonregistret ovanfö r den stora hog· 
talaren. 

Tabell 1. 

L I H I B I T l a l b l c l Ö ppning I 
8"1 6101445128011801 701 7511/2 av konöppningens area 

10"1 71 01 \60130512401 751 1 ,. » 

12"1 775 , 6~ 1 330 1 280 1 8511001 » » 

15"1 85 650133513501 95110011/ 2 il 9/ 16 av konö ppningens area 

18"11015168513551405 11 51 15/8 av konöp pningens area 

Alla mått äro ytterrnätt ; mater ial : 20 mm plywood. L=högtalarens 
diameter i tum, alla övriga mått i millimeter. Mått c fär ökas vid 
montering av högtonshögtalare. 

Werner Machschefes. 

Typ C 2 

Med tryckknappsinställning 50 Kpjs  30 Mpjs 
Tolv go(ltycldigt valda, i a ta freln'ellser, individuellt 
.justerba ra inom en ± 10 Ofo gräns. I ustrumentet är för
sett med rörvoltmä tar för bän'lIgens illdil,ering, H. F. 
oscilla tor av t,ra llsitrolltyp, H . F . buffer lfö.·stä.·lmre, 400· 
Ileriodisk modulator . mt ett at tenua tol"system, kontinu· 
erligt variabelt fråll l mikrovolt till 100 millivolt. Nog· 
grannbetsgraden uppgår till ± 10 'I. ± 1 mil,rovolt för 
frekvenser under 10 ;\I\l/S och ± 30 % ± 2 lIlikrovolt för 
10-30 Mp/s. Fast 30 % modula tion me() en modulerings
f ..eln 'ens på 40 p/ s ± D/O. Dimensioner 31x 34 X26. Vikt 
omk.·. 12,5 kg. 
För t rimning" av radioapparater i serviceverkstäder, fabri
I,er och imlustI"iel·, där samma frekvenser regelbundet 
begagna , utgö.· denna signalgellerator en tids· och pell
ningbesllarallde faktor. Pris Kr. 890 :  uet to. 

E n s a m f ö rsäljare för Sv e ri g e : 

PÄR HELLSTRÖ~{ 
AGENTURFIRMA 

Eltelm. avd. Tel. 11 4339, 132826. Spa nnmiilslr-ltan 14, GöTEBORG 
" 
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1148 Ars upplaga av 

RIDIORDR VIDE·MECUM 

nu utkommen 

Omarbetad o. utvidgad (400 sid.). Fullständiga data för: 

mottagarrör sekundäremissionsrör 
likriktarrör thyratroner 
sändarrör m.agnetroner 
katodstrålerör klYlflroner 
fotoceller etc. 

Över 10000 rÖr av c:a 100 fabrikat äro upptagna. 

RADIOROR VADE-MECUM ger snabbt svar pi: 

"vilket rör skall jag använda?' 
"mellan vilka rör kan jag t)iiljaP" 
"vilka data har d etta rör P" 

Anvisningar rör begagnandet på engelska, tyska, danska. 

RADIOROR VADE.MECUM kostar kr. 12: 60 + 
porto och fAs i va rje välsorterad bokhandel, eller {rån: 

INGENIORSFIRMAN TELEANALYS 
Björngård,goton 3 Stockholm 

L, 

RADIO

TRANSFORMATORE,R 

-DROSSLAR ~ 

I 
...~"').' I 

STANDARD- OCH 
SPECIALTYPER 

A.-B. ERIK SUNDBERG 
TRANSfORMATORfABRIK • TUREBERG 


TELEFON STOCKHOLM 351681.351666 


Teknisk a frågor av mora allmänt lntro88e bosvaras här nednn. Bre
ven förses med påskrift "FrAgespalten" och huoiindas till Populär 
Radjas redaktion , Postbox 400, Stockholm 1. Brevsvar p ol teknl.ka 
frågor kan ej mnn",•• Red. 

S var till L W N ora: 
Att besvara Edra problem angående störningar i bilradio skulle 

taga för sLort utrymme i anspråk. Vi rekommendera Eder och även 
andra, som ha liknande problcm att brottas med, alt läsa en artikel 
i frågan av ing. R Persson i »Radioservice» nr 7-8/1947. Tidningcn 
torde Ni kunna få låna av någon radioreparatör, som är ansluten tiII 
Svenska Radioservieemännens Riksförbund (SRRF). Ni kan också 
rekvirera den från herr A Wallin, Sege bad en gatan 7, Visby. 

KG. 
Svar till E P, Halmstad: 

Det av Eder omlrågad numret av POPULÄR RADIO är tyvärr 
slut. I ifrågavarande ,"ummer omtalat nålraspfilter kan ej användas 
för kristalInlllmikroCon, emedan det är gjol'l för Jägohmig nål· 
mikrofon. 

KG. 

har tyvärr gjort det nödvändigt för tidskriftsJedningen atl under 
1948 begränsa pappersförbrukningen även för POPULÄR RADIO:s 
del. Antale t idor per nummer måste sålunda skäras ner och likaså 
mås te tidskrift ens bruttoupplaga min.kas. 

För all kompensera vå ra läsare för det minskade ~idantalet kom
mer POPU Lt\R RADIO, så snart detta av tekniska skäl blir möj· 
ligt, att införa vissa ändringar i t idskriftens typografiska utstyrsel, 
ändringar, som gör det möjligt att få in mer material per sida. 

Genom minskning i tidskriftens bruttoupplaga kommer möjlig· 
heten att komma över lösnummer alt väsentligt minska, varför vi 
tillr der vara läsare att prenumerera på tidskriften. 

::::::::::::::~:: : ::! :::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ::::::: ::::: :::::::::::::::::::::::: ::::: :::::::::::::::: 

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
:::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-!::::::::::::::::::::::: 
Under denna rllbrili; införa l 'i standardiserade rndnnnonser a\- nednJl
filtå e mlc n t.~eelld till ett p ris uv lu. 2 : 5;) per rnd. lUlninl1lm 2 rader R 

utrymme. O es.'!itl r:uL'lIlUOnSl'r iiro nV8edtJn. utt sJ.:nlJa en rörsiiljnings
kon(nkt radinunul(örernn ('nu"Han , 

Xy lImerUtans};:: kort\'ågsJnottagnre XlltJonnl NC-46, 10 rö[" nIl
F'trGIIl, h :-HlIl s priulI. m. ut. !5nlj e ~. En~ nt. tage. Hallicrafter S-38 PI. 
likn. i ,t" ltikdLl ..\. ~~'~Iröm, Otl~ngat. n, Sthlm. T~l. 31 6~ 89. 

.\:UATöRER! Till ~ nlu: R Ur kr. 2: - , 2- :3 gallg-~kont1, kr. 2: - . 
:1':1. lyt. po tpnt iOlll. (j() öre. IlIdllktio n s fria konrl., tn cl lind . mots tä nd 
:lO ör,~. I)ro :-; s lar, tnllL r. fr. kl'. 1 : - . llögt., l'attn r, s lwlol', ]{-V 
" [lolaI' m. 111. ·lulIIl'a •. T.,t. .,Lhlnt r.o H !6. 

IiÖI'ES: Sn j a gl'l.lm.- \·f> rk el. likn. för i n ~ pe lniIlO". Törnblom, "81
hllllu,·iig.n HO, Stockholm. T.l. 61,>0 H. 

SCR 284-..\, 2iJ ,,~ :o:: Hlid. , 7 l'ör~ m ott., Olnr. , lHlnup:en 'l mik r., hng-t., 
hijr t.fll . m . HI. ~ii ljes. O. n. ~h·iircl. Tiimrutn'iig. 5, Sthlm 41. 

TIJ.L S,\l.U: SI'0IRY ' t. 111. llF-, teg f. am.-ll1o f t. Kr. 67: -. D:o 
u fnll I-lF -,t (·).( Kr. :lfi: - . K onIplett b eaiosc. 4GH--550 kc . Pri ~ Inl,l. 
rör Kr. 1fi: - . Spolar rUr bcat"sc. 400- 550 kc . par kOll<1. med!. 
]'1' . a: !IG. Se 1lllllOll }; P . n. nr ]2/ 47. Jngt': Forsberg_ :}(3GB, Horns'" 
gat. }-l. östersund. 

Can YOU tulk RAIHO ENGLISH? 
l··olkllllh· pr~it('l - E n;.:li >h C h ief A8slstunt Jo' . P . 'I'hOlll
>0 11, A. ~L Urit. I. H. K. M. I. H. E. ( . S, A.), J<'ellow 
of t h e Telp\' i~ ioll &H.:ie t,\~ u n d e r\'i sar ]l~l' i t c k 11 i s k 
e n g e.lska. L pktiol1('1' pIl arIH: t ~ pIHt s;. c:n , i h e-mmC't eller p p. r 
korre~ poll (l e ni'i . Bos: SH.. Stoe ldlOlm 1. Tel. ~O 11 60. "ur 
red{) fiir hnntl~l~nthytet m ,ett Anglo-AmerUm.n!oikn. Jiindel'! 
ö\'C'r:o;ii t l"llillg':H", manu fi Jutptrii I t C' l s cr oeh vatelltbcskrh' 

lIin ga r ut (öras, 
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BC-348. Tralikmottagare av högsta klass 
Amerika n'k flygradiomottagare lätt band med d irekt kalibrering i Kc. 

att ä ndra för amatörbruk. D n har tor utväxling på alla band. PInts 

ett f rekvensområde ifrån 200 Ke. till f innes inuti lt'lda.n för ett nätaggl'c

18 Me. l\Ied undantag av mellanvågs  gut, som nr lätt att bygga. 

bandet. B AH KHIS'l'ALL F I LTEH, Appa ra terna har varit monterade i 

AVe, Mv e, BFO, a utoma tisk stör flygplan men är i god kondition. Pas

n ingsdämpare, tempearturkompense sa på tillf ä llet, antalet är begränsat, 

rad oscilla to r. och några fler finnes ej a tt fä ett l' 


8 st. 6,3 voltsrör, varav 2 HF-s teg. importspärren. 

F rekvensomr1idet uppdelat i G olika Amatörnetto 435: 

En liteu 
se n 'kemann 

Freln'ensomrlide: 
K c, 	

KristallTest.rite instrument mikrofon
signalgenera'or med 

beltänd i .... 8ignalgenerator för 
n och amatören. bordsstativ 

150 Kl: till 50 000 (:cdigen Krislil llmikro

uppdelat på 8 band. Signalgenera  (on med bonlsstn ti v. 


to rn iir 'försedd med inbyggda ba t terier. Kä nSlighet - G2 Db_ 


Ketto 198:-	 Ketto 89: 50 

NYA NÄTTIMNSFOR ::IIATORER. 

r. 8·12 . 

rr im. 110 och 2~O volt . 

Seek. 2XSOO volt 200 mA. G.:l vol t , " A IlI(l. ::; volt . 5 Am[l. 


rrls llett.o ';7:

r. 843 . 

P rim . 110 o ~h 220 volt . 

Sek. 2X1 000 vol t , 300 mA. 


I'ri., netto 118:

P. 841. 

Prim. no vo lt. 

S k . ~X a l t rnatl\·t 681i---77:->-8Gj \'011. r.oo JU . Sepa rat glöd t röms-


tra nsfOl'ma t ol' m ed följ r . Vik t ('u. 20 Id lo. 
rr18 n etto 1<15: 

SILDROSSI,,\R . 
0 '0 , _ . . . . ....... . 0..
P. &14. fl HY. O mA 	 '7: 9() 

P. 845. 4, 5 HY. 180 mA 	 ............ ... .. . 12: 50 

P. 840. 13 H Y. 12G m A 	 .. .. ....... .... .. .................... .. .. . U:

I'UCH-BAC1( .. ...... ......... .. P r is per meter (): 17 nett o 


SYSTOFLEX. 1,5 111m. silke och !;'las ~p llllll e t. .. P ris per m e ter O: 24 
1.5 	 mm. , ilkesomspun nen fö r hÖgIlpli nn in . 

Pris per mete r O: 27 

3 	 111111. si lkesom spulluen för högspiinning. 
P ris per meter O: 27 

RERA..'IIS1{A. OllJKOI'PLARE. Fahdkat \Venrlle. 
P. 847. 2-pol. 3 -viigs. l -ga ng.. .. .... ............ .... .. . .... 6 : 75 

P . 848. 2-pol. 4-vägs. 2-ga ng . . ........... .. .... ...................... D: 45 

P. 849. 2-pol. 4-v ilgs. 4-gan1;'..... ...... ........ ..... .... .. ............ . ...... 16: 85 

P. 	850. l-pol. 5-vii gs . 3-gang .. liimp l!g för band s wItch. Synnerligen 

krafti g ko n'9truktion. F örsilv r a{!e kontakter. Pris netto 32: GO 

TRIPLET MÄTINSTRmIENT, Typ 666 H. 
Hiit omrMen: LikspännIng 10-5 250--100 5000 volt. 

Växelspänning 1O-fK)-250-1 000--5 000 yolt. 
.. Likström 10--100-000 m A . 

~[ot ' t:'" dsmiitning : 0-31J() ohm - 0-250 000 ohm. 
Pris 125: - nto. 

TRÅDLINDADE rOTENTIo~nnR ."R. 

P. 851. 50000 ohm 10 watt _.. .. 	 . .... 12 ()() 

P. 852. 50 000 obm 4 watt .. .. 	 l> 40 
P. 853. 1000 obm 3 watt .. 	 3 50 
P. 854. 550 obm 3 watt. 	 3 50 

4 110r. 855. 200 ohm 4 watt , .. 
3 50 r. 856. ::> ohm 4 watt. 

AlIlERIRANSKA HöRTELEFOXSXöREX. 

~I)'cket fl c:<ibla. KraftI ~ gummiomspinni ng . Pris per st. 2: 45. 


SöndarrlSr 2E30 31 :110 UAK 5 .. ...... 21: 
24 G 32 IlIi 2C-!D .. 11: R" GA'l' B 9: 
R K 3{ 21 60 2CH 17: 00 6AUO .. .. ..... Il: - 

.0 ... • 

HY 015 10 40 GAB5 G: !\t) GAOä . ........ 1C! : 
211 ........ 19 3() 6AD O ......... 8: 10 MH6 ......... 12: 
80l .. 19 25 6AD7 .. .... ... 8: 4 0 MG7 ........ 15: 
1lO3 iiR GAEO ...... . .. 5: 60 MC5 . 0 : 
804 ... 44 GB FG ... . .. . .. 11 : 7Q UAC7 ......... 15: 

08 ....... ... SO 25 3X-I, .. ........ . 7 : 70 OB4g ...... . .. 111: 
SO!) .... .. l G 2651 ....... 7: 70 OB g . .. ...... 9: 
811 .. ......... . 17 JJO OB7 ... .. ....... ~ :-lt ...... . I) : 3() 


814 ............ an 85 9002 ....... 12: - GBA B ........ D: 
826 J9 JJO D003 ......... H: - I3BE O ......... 9: 
829 B ......... :111 70 9006 ...... .. II: 40 (\ 8g ......... 11 : 

2:\Pl ......... 211 : /lO UC6 .. ......... . 7 : 
.......
Reg ulatorrör 3F'P7 '17: - OJ6 . ........ . .. 2J: 

VR75 .... .. ... 12:  5BP1 ......... 62: - 6E5 ... ..... .... 7: 6;1 

5BP4 .. ... .. .. n :  UF5 .... .. ...... 8: 

VR105 .. .. _. 12: - SC5 ...... .. .. .. 7: 50 

VROO .. ... .... 12:  7BP7 ... .. .. .. ~8 : -
VR150 .. .. . . 12: - 6J5 ...... ...... 6: 5 \)
Moltagarrör UJ7 .. _......... S: 
L1krlktar rlSr OK7 ........ . 7: GO
Bruttoprhu·r . 


l A3 .. .......... 12: - OK6gt ...... O: ~-82 ... .. ....... 7: 70 
 nz<! g ......... 11: - 6N7 . . ......... . 11::10 

lA7gt ......... 8: - OL6g a ...... 12: J O 


83 _... _....... 7: ~o 


866 _.... ....... O: 80 

lH5gt 	 ...... 8: - USL7 ...... 9: 872/872A ... 26 : 75 l N5gt ......... 8 : - t3SH7 .. , ..... 9 : 2X2/ 879 ._ .... 14: 60 
1C5gt ........ 8: - 6SJ7.. .. 0 : 
l R 5 ......... l : - OSQ7gt ... ?: ron
SpecialriSr 
lT4 .... ..... .. . 11: - flSR7 ......... 11 : 

Nettopriser_ .. .......... GSS7 ~ :
1St 11 : - ...... . .. -
BAJ5 ......... 12: - 1S5 . . .......... 11 : - nV6gt ........ 8: 
6J4 ............ 21: - lLNG .... .. ... 11: - 7Y4 . .... ....... 8, - 
8Si ............ 18: 7~ 1L4 .. ...... .... 11: - :\7 . ... ........ 0: 
922 ....... ..... 11: ÖU 3--!.4 ............ 12 : - 45 _.... ....... 0: 
923 JO ,60 3Q.l, ......... ... 11 : - 75 ...... .. .... 6: ~O 


954 ............ H: -- 3Q5 ............ 11: - 9001 19: 
955 .. 12: - 3S4 ............ ll: - 9002 ......... 16: 
OM _.. .. ....... l S: tiO 2A6 ............ 11 : - oooa ......... 10: 
957 l ~ : - 5Y3 ............ 6: - 9004 ... ...... 19 : 
958A ... ... 18: 50 51.3 ............ D: - 9000 ......... 19 : 
9~9 .. .. ........ 18: rIO 5X4 ............ 8 : - 9006 ....... .. J2: 
HY115 ".,_ Ii: fiS 5T4 ........ _.. . 12: - 117Z6 ....... .. 11:
2D21 ......... 11 : 50 8A6 ....... .. ... 11: - m. fl . typer. 


A.-B. BO PALMBLAD 

(SrI5ZKI 

FOLKUNGAGATAN 42 • STOCKHOLM 
Telefoner 40 19 40, 41 43 U . Telel\ramadre•• : ZEDK.EY 



RAD ORÖR 


AB SVENSKA ELEKTRONRÖR STOCKHOLM 20 ----" 


SVENSK NYCKELINDUSTRI INOM 

RADIOBRANSCHE N PA 
o 

FRAMMARSCH 

För 10 år sedan börj ade ER i blygsam omfattning till
verka svenska radiorör. Krig och avspärrning nödvändig
gjorde emellertid en mycket forcerad utökning av produk
tionen, då i annat fall den svenska radioindustrin skulle 
ha råkat i en ohållbar situation_ Trots utomordentliga svå
righeter lyckades också SER åstadkomma denna produk
tionsökning - tack vare ett intensivt experiment- och ut
vecklingsarbete_ 

I dag är efterfrågan på SER radiorör större än någonsin, 
då alltfler både inhemska och utländska apparatbyggare 
kommit underfund med, att SER-rören nu är fullt jämför
bara med de bästa utländska_ Varje SER-rör är nämligen 
uppbyggt av noggrant prövat material, tillverkat med mi
nutiös omsorg och kontrollerat på det mest sorgfälliga sätt_ 

De svårigheter, som uppstått och bemästrats, har givit SER 
visserligen dyrköpta men ovärderliga erfarenheter - erfa
renheter som också kommer SER:s nu planerade miniatyr
rörstillverkning tillgodo_ 

har slagit 

•Igenom 


1938 o 

SERlOAR 

1948 

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

Kurvan visar i stora drag den snabba 
utvecklingen av SER:9 produktion av 
radiorör. 

Förutom rundradiorör tillverkar SER 
även elektronrör för speciella använd
ningsområden inom vetenskap och tek
nik såsom: 

Telefonförstärkarrör 


Ädelgasrör 


Mikrovågsrör 


Vacuum-meterrör 


Geiger-M liller-rör 



